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CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

Sephora gra razem z WOŚP 
Tuż przed tego-

rocznym 30 Fi-
nałem WOŚP, w 
perfumerii interne-
towej Sephora de-
biutuje nowy za-
pach Pol’and’Rock 
PEACE. To trzecie 
perfumy skompono-
wane dla Wielkiej 
Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Kupu-
jąc je, każdy może 
wesprzeć działania 
statutowe Fundacji 
WOŚP założonej w 
1993 roku przez Je-
rzego Owsiaka. Sep-
hora przekaże cały 
zysk ze sprzedaży 
zapachu na rzecz 
Fundacji. 
MUSIC – LOVE – 
PEACE 

W czerwcu 2020 
Sephora w Polsce 
rozpoczęła współ-
pracę z Fundacją 
WOŚP wprowadzając do perfumerii stacjonarnych i internetowej pierwszy 
z trio limitowanych zapachów: Music. W 2021 roku klienci Sephora mogli ku-
pić drugą propozycję – LOVE. PEACE to zapach harmonii radości życia 
i tolerancji. 

- Idea niesienia pomocy, ale też wsparcia szeroko rozumianej tolerancji, wpi-
sana jest w nasze DNA. Zarówno globalnie, jak i lokalnie w Polsce, od lat anga-
żujemy się wraz z naszymi klientami w akcje i działania wspierające te wartości. 
Jestem dumna z tego, że już po raz trzeci możemy wesprzeć działania statutowe 
Fundacji WOŚP oferując naszym klientom trzeci zapach z kolekcji Pol’and’Rock 
– PEACE. – mówi Katarzyna Bielecka, General Manager Sephora Poland 
and Czech Republic.

- Opowieść o Najpiękniejszym Festiwalu Świata stała się inspiracją dla stwo-
rzenia trzech wyjątkowych zapachów. Są kwintesencją filozofii istniejącego już 
od niemal 3 dekad Festiwalu na którym spotykają się wszyscy ci, którzy pełni 
wzajemnego szacunku chcą spędzić ze sobą kilka dni tworząc niezwykłe społe-
czeństwo szanujące się nawzajem. Te 3 zapachy przesiąknięte muzyką, miłością, 
pokojem zawierają wszystko to, co dla nas twórców Festiwalu, jest jego istotą 
– mówi Jerzy Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy.

Pol’and’Rock PEACE to propozycja zapachu unisex. Jego składniki zo-
stały dobrane m.in. z myślą o ich aromaterapeutycznym działaniu. Kompozy-
cja PEACE już w otwarciu zaskakuje nas ciepłym akordem drewna spowitym 
smużkami wonnego dymu. Odświeżają je terpentynowe nuty żywicy elemi 
i soczyste czerwone owoce. Harmonia drzew i żywic panuje również w sercu 
zapachu, gdzie świeże, niemal cytrusowe kadzidło stapia się ze świetlistym, lek-
ko pudrowym amyrisem. Towarzyszą im zmysłowy słodko-gorzki kwiat poma-
rańczy i przepełnione życiową energią przyprawy. Kadzidlano-drzewno-ambro-
wa baza zbudowana została z uzupełniających się par składników miękkich w 
odbiorze, jak benzoes, sandałowiec i ambra oraz tych bardziej wyrazistych, jak 
mirra, cedr i paczula.

Trio limitowanych zapachów Pol’and’Rock - PEACE, MUSIC oraz LOVE 
dostępne jest w perfumerii internetowej Sephora.pl. Zapachy MUSIC oraz LO-
VE dostępne są również w 10 topowych stacjonarnych perfumeriach Sephora, 
a w Poznaniu w CH Posnania. Cena: 290 zł / 50 ml

Nawilżanie i wygładzanie
W nowej serii ZIAJA Baltic Home Spa witalizacja najważniejsza jest funkcja wy-

gładzenia i nawilżenia skóry, która przyjemnie pachnie. Hialuronowe serum aktywnie 
nawilżające do ciała  Morela ume to produkt wegański, 92% składników pochodzenia 
naturalnego. Serum o lekkiej i świeżej konsystencji skoncentrowane na nawilżaniu i wy-
gładzaniu zmiękcza i uelastycznia naskórek. Dostarcza cennych składników odżywczych 
i pozostawia skórę w dobrej kondycji. (400 ml, ok. 23 zł) Cukrowo-solny peeling do ciała 
z efektem wygładzenia Morela ume - nowość to wegański śred-
nioziarnisty peeling o nasyconej i przyjemnej konsystencji. Odczu-
walnie wygładza szorstki naskórek, zmiękcza i pielęgnuje skórę. 
(300 ml, ok. 22 zł),  Żel 3 w 1 do mycia twarzy, ciała i włosów 
ZIAJA witalizacja Morela ume (wegański, 93% składników po-
chodzenia naturalnego) łagodnie myje, jest delikatny dla włosów 
i skóry. Można go stosować codziennie. (500 ml, ok. 12 zł).

Siła kwasów
LIRENE ACID POWER to połączenie kwasów kosmetycznych oraz łagodzących hydrola-
tów. Odpowiednio dobrane pH minimalizuje ryzyko podrażnień i nieestetycznego łuszczenia 
się skóry, regularnie i nieagresywnie stymuluje komórki do regeneracji. Struktura i koloryt skó-

ry stopniowo wyrównują się, a twarz odzyskuje świeżość i blask. Nawilżający krem 
wygładzający (cera sucha i naczynkowa) - Kwas laktobionowy poprawia nawilżenie, 
Hydrolat z bławatka koi podrażnienia. Wysokocząsteczkowy kwas hialuronowy mi-

nimalizuje utratę wody z naskórka. Zawie-
ra też:  Witaminę B i E, jagody Goji, Olej 
z konopi i masło shea. Wypełniający krem 
przeciwzmarszczkowy do każdego rodza-
ju cery - Kwas rozmarynowy przeciwdziała 

uszkadzaniu DNA komórek, Hydrolat z róży stulistnej – regeneruje, wygładza, opóźnia procesy starzenia. Zawiera też 
Witaminę C, Olej z kiełków pszenicy i Skwalan. Rewitalizujący krem wyrównujący koloryt (cera z przebarwieniami, 
rozszerzone pory) - Kwas bursztynowy dotlenia skórę. Niacynamid redukuje przebarwienia, a Kwas cytrynowy – wzmac-
nia działanie rozjaśniające. Hydrolat z grejpfruta – zapobiega błyszczeniu się skóry. Ceny 24.99 zł, 50 ml.

ACID POWER  Serum nawilżające z kwasem hialuronowym i hydrolatem z bławatka (20%) odnowi cerę su-
chą i naczynkową. Kompleks kwasu mlekowego i laktobionowego (7%) wnika do naskórka, stymulując jego odnowę. 
Nowe komórki wypierają starsze na powierzchnię, gdzie te ulegają złuszczeniu. Cera regeneruje się, odzyskuje elastycz-
ność, a drobne zmarszczki spłycają się. ACID POWER Serum złuszczające z hydrolatem grejpfrutowym wygładzi 
cerę z przebarwieniami i trądzikową. Kompleks kwasów glikolowego, migdałowego oraz fitowego (7%) wnika do 
naskórka, stymulując złuszczanie zrogowaciałych komórek oraz powstawanie nowych, a liczba przebarwień i zaskórni-
ków się zmniejsza. Hydrolat z grejpfruta redukuje skłonność do przetłuszczania. ACID POWER Serum wygładzające 
z hydrolatem z róży stulistnej (20%) Kompleks kwasów glikolowego, bursztynowego oraz mlekowego (7%) stymulu-
je procesy odnowy, w których zrogowaciałe komórki naskórka zostają zastąpione przez nowe, młodsze, a cera staje się 
gładsza. Ceny 24.90 zł, 30 ml. 

LIRENE dla cer dojrzałych
Każda skóra starzeje się inaczej, w zależności od jej typu, potrzeb, stylu życia czy genów. Dlatego ekspertki pracujące 

w Laboratorium Naukowym Lirene opracowały nową linię kosmetyków dla cer dojrzałych ANTI-AGING. Jej działa-
nie odmładzające to efekt ekstraktu z jednego z największych i najstarszych drzew świata – sekwoi olbrzymiej. Te potężne 
drzewa osiągają wiek nawet 5 000 lat. Sekwoja (ekstrakt) przywraca prawidłowy poziom nawilżenia, wzmacnia odporność 
naskórka na uszkodzenia, aby chronić cerę przed powstawaniem zmarszczek i podrażnień. Każdy z wegańskich kremów 
ma 99% składników pochodzenia naturalnego i działanie dopasowane do różnych potrzeb cery dojrzałej: ANTI-AGING 
Odżywczy krem przeciwzmarszczkowy dla cery dojrzałej suchej i zmęczonej zawiera kompozycję 5 olejów (awokado, 
sojowy, monoi, z oliwek i masłosza), które  odżywiają, łagodzą i chronią skórę przed czynnikami zewnętrznymi, naśladu-
jąc naturalną lipidową osłonę skóry. Polecamy też: ANTI-AGING Wyrównujący koloryt krem przeciwzmarszczkowy 

cera normalna z przebarwienia-
mi, ANTI-AGING Nawilżający 
krem przeciwzmarszczkowy ce-
ra normalna i mieszana oraz AN-
TI-AGING Łagodzący krem 
przeciwzmarszczkowy cera doj-
rzała naczynkowa i wrażliwa. 
Cena 24.99 zł, 50 ml.

Rytuał pielęgnacyjny 
Zima to idealny czas na przepro-

wadzenie jednego z rytuałów pielęg-
nacyjnych z wegańską serią ZIAJA 
Baltic home spa wellness dla relaksu 
i odprężenia łączącego aromaterapię 
i odżywianie. Potrzebne będą dwa pro-
dukty: BALTIC HOME SPA wellness 
dwufazowy płyn myjący do kąpieli 
czekolada kawa to aromatyczna płyn-
na formuła myjąca z substancjami oczyszczająco-nawilżają-
cymi. Skutecznie myje skórę bez jej wysuszenia. Zachowuje 
naturalny poziom nawilżenia podczas kąpieli i nadaje skórze 
aksamitną delikatność. Zapach kawy i gorzkiej czekolady wy-
wołuje pozytywne emocje. (500 ml, ok. 15 zł). BALTIC HO-
ME SPA wellness odżywczo-nawilżający krem do ciała cze-
kolada kawa, ratunek dla skóry suchej ma 90% składników 
pochodzenia naturalnego.. Krem o bogatej konsystencji jest 
idealny do masażu. Nawilża, poprawia jędrność i elastyczność 
naskórka, odczuwalnie zmiękcza skórę, nadaje jej jedwabistą gładkość, działa 
jak pielęgnacyjny doping i upiększa skórę. Zapach wywołuje pozytywne emo-
cje. (300 ml, ok 20 zł)

Dodaje rzęsom objętości
SEPHORA COLLECTION to inspirująca i dynamiczna marka, która dzięki swojej ofercie setek pro-

duktów w tysiącach kombinacji kolorów oraz struktur, pozwala zatracić się i bawić wszystkim fanom piękna. 
Nowy rok SEPHORA COLLECTION świętuje prezentując swoją najnowszą maskarę BIG BY DEFINI-
TION. Maskara dodająca rzęsom objętości i gęstości nazwana jest „wielką” (big) nie bez powodu – dzięki 
swojej wielowymiarowej szczoteczce rozdziela rzęsy i uwidacznia je jedna po drugiej, dodając im objętości 
i pogrubiając je nawet o 135% (wynik badania na 24 sztucznych rzęsach, po 20 pociągnięciach szczoteczką). 
Jej wegańska, bez składników pochodzenia zwierzęcego, długotrwała formuła z woskami pochodzenia ro-
ślinnego, wygładza i odżywia, precyzyjnie rozczesując wachlarz rzęs. Wielowymiarowa szczoteczka nowej 
maskary dociera do wszystkich, nawet najmniejszych rzęs. Cena: 62 zł.

Nawilżająca bryza na twarzy
ZIAJA  ma trzy wegańskie serie, które łączy sprawianie, że domowe 

SPA jest najprzyjemniejsze na świecie. BALTIC HOME SPA fit lekki 
krem nawilżająco-dotleniający do twarzy ma 95% składników pocho-
dzenia naturalnego. Krem zawiera algę oceaniczną o szerokim spektrum 
ochrony skóry przed: wolnymi rodnikami, stresem oksydacyjnym, nie-
bieskim światłem (HEV Light). Odświeża i tonizuje naskórek. Aktywnie 
nawilża i wygładza zmarszczki. Poprawia koloryt cery i upiększa skórę. 
BALTIC HOME SPA wellness lekki krem nawilżająco-liftingujący do 
twarzy  to 95% składników pochodzenia naturalnego i zawiera również 
algę oceaniczną. Spłyca i wygładza zmarszczki. Poprawiając napięcie naskórka daje widoczny efekt liftingujący. 
Aktywnie nawilża i uelastycznia skórę. BALTIC HOME SPA witalizacja krem-maska z efektem odżywienia 
i nawilżenia twarzy  Morela ume ma 94% składników pochodzenia naturalnego. Sprawdza się w pielęgnacji prze-
ciw problemom skóry związanych z noszeniem maseczek - jako szczególna ochrona w trudnych warunkach. 
Chroni barierę hydro-lipidową naskórka. Nawilża i uelastycznia. Sprawia, że cera staje się gładka i miękka w do-
tyku. Nadaje jej świeżości i ukojenia. Ceny ok. 12 zł, 50 ml.
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Adam Bodnar:

Bez wolnych mediów 
nie ma demokracji
Adam Piotr Bodnar,  polski prawnik i nauczyciel akade-
micki, doktor habilitowany nauk prawnych, działacz na 
rzecz praw człowieka. W latach 2010–2015 wiceprezes 
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w latach 2015–2021 
rzecznik praw obywatelskich, profesor uczelni na Uni-
wersytecie SWPS i od 2019 dziekan Wydziału Prawa tego 
uniwersytetu.

ZANIM ZOSTAŁEM 
RZECZNIKIEM PRAW 

OBYWATELSKICH
To była chyba najważniejsza de-

cyzja w moim życiu. Pracowałem 
w renomowanej firmie prawniczej, 
w warszawskim oddziale kancelarii 
amerykańskiej. Zajmowaliśmy się 
tam naprawdę poważnymi sprawa-
mi, na przykład w roku 2003/2004 
pracowałem przy wprowadzeniu 
banku PKO BP na Giełdę Papie-
rów Wartościowych w Warszawie. 
To była Świetna praca przez długie 
godziny, dająca sporo satysfakcji, 
dobrze płatna. Wszystko niby było 
OK, ale… czułem że to nie jest do 
końca moje życie. 

Na studiach zajmowałem się 
przecież sprawami publicznymi na 
seminarium magisterskim profeso-
ra Mirosława Wyrzykowskiego. Po-
tem, po studiach, byłem przez rok 
w Budapeszcie na Uniwersytecie 
Środkowoeuropejskim i tam bardzo 
blisko poznałem profesora Wiktora 
Osiatyńskiego i ten duch społeczeń-
stwa obywatelskiego i demokracji 
gdzieś był we mnie i czułem, że je-
żeli chcę dalej kontynuować pracę 
naukową i zajmować się tymi spra-
wami, które są mi bliskie, to nie po-
winienem być dalej w firmie praw-
niczej, w firmie komercyjnej, bo coś 
ważnego… stracę. 

Wtedy zacząłem na ten temat 
rozmawiać z profesorem Witoldem 
Osiatyńskim, który powiedział mi że 
w Fundacji Helsińskiej jest potrzeb-
ny program likwidacji strategicznej. 
Nie miałem zielonego pojęcia co to 
jest. Potem dowiedziałem się, że jest 
to prowadzenie strategicznych po-
stępowań sądowych w interesie pub-
licznym. Po tej rozmowie z profe-
sorem Osiatyńskim przeczytałem w 
Internecie wszystko co znalazłem na 
ten temat i stwierdziłem, że mogę się 
tym zająć w Fundacji Helsińskiej. 
Zrezygnowałem z pracy w kancela-
rii i w zasadzie od podstaw zacząłem 
tworzyć taki nowy program.

Fundacja Helsińska już wtedy 
bardzo aktywnie zajmowała się róż-
nymi interwencjami sądowymi, ob-
serwacjami procesów itp. Fundacja 
miała ważnych, potężnych prawni-
ków jak profesor Andrzej Rzepliń-
ski, Marek Antoni Nowicki, profe-
sor Zbigniew Hołda, ale… nie było 
tam takiego podejścia strategiczne-
go, długofalowego do tego proble-
mu. Walka o prawa człowieka musi 

polegać na zaangażowaniu sądów, 
na przekonywaniu ich do tego, aby 
bezpośrednio stosowały Konstytu-
cję, umowy międzynarodowe, aby 
nie bały się wychodzić poza taką 
zwykłą interpretację ustaw.

Po pierwszym miesiącu pracy w 
Fundacji nie spodziewałem się, że w 
Polsce jest tak wiele tego typu prob-
lemów, które są zabagnione, nieroz-
wiązane, gdzie ludzie cierpią… Gdy 
profesor Rzepliński został sędzią 
Trybunału Konstytucyjnego, wtedy 
ja przejąłem Dział Prawny Fundacji 
Helsińskiej. Pracy mieliśmy spo-
ro. Gdybym nie został Rzecznikiem 
Praw Obywatelskich pewnie dalej 
bym to robił…

JAK ZOSTAJE SIĘ 
RZECZNIKIEM PRAW 

OBYWATELSKICH
Dotychczas trzeba było być zna-

nym prawnikiem i partia rządzą-
ca składała propozycję objęcia tego 
stanowiska konkretnej osobie, która 
potem była wybierana. Ze mną by-
ło zupełnie inaczej. Zaproponowali-
śmy z organizacjami pozarządowy-
mi nowy sposób wyboru Rzecznika. 
Któregoś dnia to ogłosiliśmy. Ja by-
łem kandydatem na to stanowisko, 
a miałem poparcie organizacji po-
zarządowych. Zrobiliśmy normalną 
kampanię. Przedstawiłem swój pro-
gram, był to kilkunastostronicowy 
dokument, w którym omówiłem, co 
chcę przez te pięć lat zrobić, jakie są 
moje priorytety, zacząłem się spo-
tykać z politykami. I udało się. Po-
parła mnie Platforma Obywatelska, 
poparło SLD, dotarłem do posłów z 
dawnego ruchu Palikota, miałem na-
wet poparcie kilku posłów PSL… W 
czasie głosowania w Sejmie jakieś ¾ 
posłów PO oddało na mnie glos… 
Reszcie nie pasowałem. Ważny był 
drugi etap, czyli Senat. I tam dwoma 
głosami wygrałem.

TO BYŁA TRUDNA 
KADENCJA RPO

Od początku wiedziałem, że bę-
dzie to trudna kadencja w charakte-
rze Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Objąłem tę funkcję we wrześniu 
2015 roku, gdy jeszcze u władzy był 
rząd PO-PSL kierowany przez Ewę 
Kopacz. Mieliśmy wtedy szczyt kry-
zysu migracyjnego i ten temat był 
wtedy bardzo gorący.

Pamiętam, że w pierwszych 
dniach urzędowania było sporo 
spraw z tym kryzysem związanych. 
Niektórzy już wtedy zorientowali 

się jak ważne będą kwestie związa-
ne z tak zwana polityką tożsamości, 
czyli polityką narodowego populi-
zmu. Akcentowanie poglądu „skoro 
jesteśmy większością, to mamy pra-
wo narzucać nasze moralne zasady 
innym, a mniejszości muszą się pod-
porządkować” było bardzo częste.

Czuło się wtedy w powietrzu 
zwycięstwo wyborcze Prawa i Spra-
wiedliwości, bo na fali zwycięstwa 
Andrzeja Dudy w wyborach prezy-
denckich obóz PiS-u szedł po wła-
dzę, a reszta partii była w kryzysie.

Zaskoczyło mnie jednak, że te 
wszystkie mechanizmy rządzenia 
narzucone przez PiS zaczęły do-
tyczyć rozmontowywania państwa 
prawa. Atak na Trybunał Konstytu-
cyjny… To już był wyraźny sygnał, 
że będzie się źle działo.  Zaprzy-
siężenie sędziów-dublerów przez 
prezydenta, to już był dowód, ze 
Konstytucja będzie łamana i lekce-
ważona, byleby tylko osiągnąć sku-
tek polityczny przez partię rządzącą. 
I to mnie zaskoczyło, bo myślałem, 
że mechanizmy konstytucyjne będą 
jednak choć trochę szanowane i re-
spektowane. Okazało się jednak, że 
dla niektórych polityków nie mają 
one żadnego znaczenia. 

Wtedy zrozumiałem, że wizja 
dokonania takich samych zmian jak 
na Węgrzech będzie realizowana w 
Polsce bezwzględnie i konsekwen-
tnie nawet bez posiadania większo-
ści konstytucyjnej w Sejmie.

JAKI JEST CEL PARTII 
RZĄDZĄCEJ

Utrzymanie władzy za wszelką 
cenę na długie pokolenia i przebudo-
wanie Polski w taki sposób, aby już 
nikt nigdy nie zamarzył o państwie 
demokratycznym. Celem jest także 
zmiana naszej mentalności i naszego 
wolnościowego sposóbu myślenia, 
by już nie było od tego odwrotu.

W Polsce bardzo ciekawe jest 
połączenie żądzy władzy i trwania 
władzy z elementem budowania po-
czucia silnej tożsamości narodowej, 
która nie uwzględnia wielokulturo-
wości polskiego społeczeństwa, a 
wszystko to ze wsparciem Kościoła 
Katolickiego. Przypomina to Ame-
rykę Łacińską – Peru, Ekwador, Bo-
liwię. Niestety…

O POPARCIU DLA PIS 
I O MEDIACH

Na początku, przez trzy-czte-
ry pierwsze lata zmian, to popar-

O EMOCJACH
Jest tyle powodów, by reagować, 

nie zgadzać się, protestować, że co-
raz trudniej wykrzesać z siebie ta-
ką rzeczywistą złość. Dlaczego? Bo 
rzeczy nieprzewidywalne, nie do po-
myślenia i tak się dzieją. Co więcej, 
nawet jak z siebie wykrzesamy taką 
złość, to nie ma ją w co przemienić. 
Te fakty polityczne które nas zaska-
kują są znacznie silniejsze niż indy-
widualne emocje.

WYBRAŁEM 
STUDIA PRAWNICZE BO…

Moi rodzice mieli bardzo prag-
matyczne podejście do studiowania. 

Wiadomo, studia poza miejscem za-
mieszkania są kosztowne. I było ta-
kie podejście „dziecko idź na studia, 
ale takie po których będziesz miał 
dobry zawód”. Czyli… prawo albo 
medycyna. I poszedłem na prawo.  

Gdy byłem w liceum startowa-
łem z powodzeniem w olimpiadzie 
geograficznej i wiedzy o morzu. Szło 
mi dobrze, doszedłem do finału krajo-
wego. Zostałem laureatem olimpiady 
wiedzy o morzu i  w nagrodę mogłem 
bez egzaminów studiować w Akade-
mii Marynarki Wojennej. Ale, ten WF 
to nie była nigdy moja dobra strona 
i nie skusiłem się na tę ofertę.

Dokończenie na stronie 4
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TAK  MYŚLĘ

Dziennikarstwo 
jest zawodem, 

który pozwala na 
spotykanie na swo-
jej drodze zawodo-
wej ludzi niezwy-
kłych i wyjątkowych. 
Często, bardzo czę-
sto, takie spotkania, 

Byłem kierowcą Ala Di Meoli

nawet zaledwie kilkunastominutowe, 
pozostają w pamięci na zawsze. Bo w 
rozmowie padło zdanie, które wyzna-
cza potem przez lata standardy życio-
we, bo prosta odpowiedź na wyda-
wałoby się banalne pytanie staje się 
nagle drogowskazem.

A z Alem Di Meolą – fenomenal-
nym amerykańskim gitarzystą, zalicza-
nym do pierwszej światowej trójki wir-
tuozów tego instrumentu – to było tak. 
Jakiś czas temu pewnego dnia zadzwo-
nił do mnie organizator europejskiego 
tourne Ala Di Meoli i Dino Saluzz’iego 
(wirtuoz gry na bandoneonie) – wtedy 
artyści ci koncertowali razem – z pyta-
niem, czy w czasie pobytu muzyków 
w Poznaniu mógłbym zorganizować 
do ich wyłącznej dyspozycji samochód 
klasy premium, którym mogliby prze-
mieszczać się i przewozić swoje drogo-
cenne instrumenty.

Zadzwoniłem do przyjaciela Jarka 
Michalskiego, który wtedy był auto-
ryzowanym dealerem samochodów 
marki Saab w Poznaniu. Jarek chwilę 
się zastanowił i powiedział „Mam Sa-
aba 95 kombi w najbardziej luksuso-
wej wersji wyposażenia, z silnikiem o 
mocy 300 koni mechanicznych. Sta-
wiam tylko jeden warunek – ty musisz 
prowadzić.”

Hm, nigdy nie byłem niczyim kie-
rowcą, ale pomyślałem sobie „czemu 

nie, będę miał okazję poznać bliżej 
światowej sławy muzyków, kolejna 
dziennikarska przygoda, wchodzę w 
to”.

Obu muzyków następnego dnia 
odebrałem z lotniska na Ławicy i za-
wiozłem ich do hotelu w Parku Soła-
ckim. Na początku rozmowa nie kleiła 
się, ale AL zaczął mnie wypytywać jak 
długo jestem kierowcą, a ja od razu 
opowiedziałem mu cała historię, po-
wiedziałem, że jestem dziennikarzem 
i zapewniłem, że nie jest to żadna pro-
wokacja z mojej strony, że nie będę 
podglądał, narzucał się, szukał i wie-
trzył sensacji. Muzycy popytali mnie 
jeszcze o rodzinę, a jak się dowiedzieli 
że moja żona Monika jest z wykształ-
cenia muzykiem, powiedzieli „rano 
proszę przyjechać z Żoną, zapraszamy 
na śniadanie”.

I przyjechaliśmy, rozmawialiśmy 
w czwórkę na wiele tematów, nie tyl-
ko muzycznych. Byliśmy razem długo, 
przez większą część doby, bo Al i Di-
no sami zaproponowali nam, byśmy 
poszli z nimi na próby do Auli Uni-
wersyteckiej gdzie miał się odbyć ich 
koncert. To też było niesamowite prze-
życie, że mogliśmy obserwować pracę 
takich znakomitych muzyków od kulis. 
Pamiętam do dzisiaj, że Al Di Meola w 
czasie prób prosił Dino Saluzz’iego by 
ten grał na bandoneonie, a on w tym 
czasie obchodził całą Aulę Uniwersy-
tecką, siadał na różnych miejscach i 
sprawdzał w ten sposób akustykę sali. 
Pełny profesjonalizm.

I tak przez kilka dni w czwórkę 
spędzaliśmy czas. W samochodzie, 
na próbach, w restauracji hotelowej. 
W ostatnim dniu pobytu muzyków w 
Poznaniu zgodzili się na wspólną se-
sję zdjęciową w Parku Sołackim, do-
staliśmy od nich płyty z dedykacją, 
podpisali się dla nas na programach 
koncertu poznańskiego, a żegnając 

się z nami na Ławicy przed odlotem do 
USA dziękowali nam za mile spędzony 
czas. Oni nam.

Al di Meola i Dino Saluzzi nie za-
chowywali się ani przez moment w 
czasie tych kilku dni jak gwiazdy świa-
towego formatu, byli wręcz skromni, 
skupieni, wyciszeni. Ubrani byli zwy-
czajnie – zimowy płaszcz, ciemna ma-
rynarka, ciemne spodnie, t-shirt. Tak 
też występowali na scenie Auli Uni-
wersyteckiej – bez dymów i tancerek 
z pawimi piórami w… 

Ale… gdy Al Di Meola brał gitarę 
do ręki czas się zatrzymywał, a świat 
dookoła stawał się wręcz magiczny. 
Gdy Dino Saluzzi sięgał po swój uko-
chany bandoneon było dokładnie tak 
samo. A gdy grali razem… Trudno to 
określić słowami… Słuchacze byli za-
czarowani – także tacy jak ja, którzy 
na co dzień słuchają mocniejszych 
brzmień, rocka.

Taka była jedna z wielu moich 
dziennikarskich przygód. Dlaczego te-
raz, dzisiaj o tym piszę. Po pierwsze, 
zbliża się jubileusz 20-lecia „Twojego 
TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”, a to 
dobra okazja do miłych wspomnień. 
Po drugie – coraz rzadziej, zapewne 
z powodu pandemii, spotykam ostat-
nio na swojej zawodowej drodze ta-
kich ludzi – wyjątkowych, nieprawdo-
podobnie utalentowanych, światowe 
gwiazdy, które zachowują się normal-
nie, są życzliwe, skromne i miłe dla 
wszystkich dookoła. Dzisiaj częściej, 
niestety, mam do czynienia z ludźmi 
zupełnie innymi, ludźmi, którym wy-
daje się kompletnie bezpodstawnie, 
że są stworzycielami wszechświata. A 
nie są nimi, niestety. 

Dlatego wolę od nich zdecydo-
wanie ludzi takich jak Al Di Meola czy 
Dino Saluzzi… I czekam na… kolejne 
dziennikarskie przygody.

TOMASZ MAŃKOWSKI

cie dla PiS utrzymywało się na wy-
sokim poziomie i było związane z 
tym, że rzeczywiście, sporej części 
społeczeństwa poprawił się los. Do 
pandemii było to dostrzegalne – ob-
niżenie wieku emerytalnego, 500+, 
wyższa stawka godzinowa za pracę, 
wzrost gospodarczy itp. Reszta była 
nie ważna. Liczyło się bezpieczeń-
stwo socjalne. W sferze oświaty, 
zdrowia itp. zmieniło się niewiele, 
ale tylko nieliczni to dostrzegali.

Później  rząd zaczął bardzo umie-
jętnie korzystać z tego, że osiąg-
nął trwałą przewagę komunikacyj-
ną nad konkurentami politycznymi, 
także w zakresie interpretowania 
codziennej rzeczywistości. To bar-
dzo ważne. Ja mogę się przejmować 
losem dyskryminowanych sędziów, 
ale 60 procent społeczeństwa słyszy 
komunikat na przykład w TVP, że 
to kasta, że to złodzieje, że to awan-
turnicy sprzymierzeni z Brukselą. 
Obraz prawdziwej rzeczywistości 
nie dociera do społeczeństwa. W 
wielu miejscach w Polsce wyboru 
nie ma – jest jedna telewizja, ta kie-
dyś publiczna, jest jedna stacja ra-
diowa. W dużych miastach jest wy-
bór, ale to za mało.

Do tego dochodzą jeszcze me-
dia z rządem zaprzyjaźnione  i przez 
rząd wspierane finansowo – bra-
cia Karnowscy, Tomasz Sakiewicz 
i „Gazeta Polska”, imperium ojca 
Rydzyka, czyli TV Trwam, „Nasz 
Dziennik” i Radio Maryja. Te media 
mają stały, wielomilionowy sponso-
ring ze strony Skarbu Państwa, a nie 
są to przecież wszystkie media przy-
chylne władzy.

I mamy wykrzywioną perspek-
tywę, fałszywy obraz świata. Gdy 
jesteśmy aktywni to sięgamy po róż-
ne media, by wyrobić sobie na jakąś 
sprawę pogląd, możemy wspierać te 
wolne jeszcze media, ale wielu oby-
wateli tego nie robi, wielu nie wie, 
że może tak robić. To pozwala cały 
czas na budowanie fałszywej rze-
czywistości, takiej, na jakiej rządo-
wi zależy.

Ale wolne media są ważne. Bar-
dzo ważne. Bez nich nie ma wyboru, 
nie ma demokracji.

O POLSKIEJ SZKOLE
Byłem umówiony na spotkanie z 

uczniami w jednej z polskich szkół. 
Pani nauczycielka przywitała mnie, 
oprowadziła po szkole i powiedzia-
ła, że dzisiaj z dziećmi się jednak nie 
spotkam, bo mają inne zajęcia. A na 
końcu dała mi jeszcze kwiaty, żeby 
było śmieszniej.

Ewidentnie wcześniej zadzwonił 
w tej szkole pewnie jakiś ważny te-
lefon z sugestią, by spotkanie ze mną 
odwołać… Ta sytuacja wydarzyła się 
cztery lata temu i dotyczyła urzędni-
ka państwowego, bo byłem wtedy 
przecież rzecznikiem praw obywatel-
skich. To proszę sobie wyobrazić co 
dzieje się teraz z dostępem na przy-
kład organizacji pozarządowych do 
szkół. Tego typu sytuacje wywołują 
efekt mrożący. Dyrektorzy, nauczy-
ciele myślą sobie „a może lepiej nie 
wychylać się, bo po co mi kłopoty”. 
I mamy szkołę jaką mamy.

KTO GŁOSUJE NA PIS?
Nie zgadzam się z poglądem, 

że PiS wygrywa wybory, bo ma-
my kiepsko wykształcone społe-
czeństwo. Protestuję przeciwko tak 

uproszczonym opiniom. Ci którzy 
twierdzą, że wyborcy PiS nie są 
świadomi swojej decyzji są w błę-
dzie, ta teza jest fałszywa. Każdy 
obywatel na swój sposób jest świa-
domy swoich decyzji wyborczych. 
Jeżeli się kieruje swoim własnym 
interesem finansowym, to też czy-
ni to świadomie. Rolą innych partii 
politycznych jest, by przekonać te-
go obywatela żeby głosował inaczej, 
żeby się zastanowił, czy trochę wię-
cej złotówek w jego portfelu uspra-
wiedliwia tę decyzję. A może waż-
niejsze jest, by jego dzieci miały 
szansę pójść do dobrej szkoły? Nie-
stety, politycy partii opozycyjnych 
niezbyt dobrze realizują ten swój 
obowiązek, słabo tłumaczą co jest 
naprawdę w życiu ważne.

SPOŁECZEŃSTWO 
OBYWATELSKIE TO…

Wolę określenie „społeczeństwo 
otwarte”. Karl Popper napisał książ-
kę „Otwarte społeczeństwo i jego 
wrogowie”. Przeciwieństwem „spo-
łeczeństwa otwartego” jest „społe-
czeństwo zamknięte”, czyli takie, 
którego członkowie nie mogą się 
organizować, nie mogą swobodnie 
dyskutować, nie mogą się rozwijać, 
w którym nie ma naturalnego awan-
su społecznego. I to jest jedna z rze-
czy, która już teraz nam zagraża. 

Dzisiaj w Polsce awans spo-
łeczny jest ograniczany przez agre-
sję polityczną. Czy dzisiaj absol-
went Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu może pójść i powiedzieć 
„chciałbym pracować w PKN Orlen 
i rozwijać tę firmę”? Mówię o kimś 
kto jest utalentowany, ma pasję, kto 
naprawdę chciałby służyć państwu. 
Czyli… może? Może, ale najpraw-
dopodobniej i tak z tego nic nie bę-
dzie jak się nie zapisze do partii rzą-
dzącej albo nie zadeklaruje swojego 
przywiązania dla PiS. Jak nie jesteś 
lojalny i nie służysz partii rządzą-
cej to masz małe szanse na taką 
pracę. To dotyczy też dyplomacji, 
coraz bardziej urzędów państwo-
wych, prokuratury, służb specjal-
nych, dziennikarstwa i – niestety – 
coraz bardziej sądownictwa…

Konstytucja mówi wyraźnie o 
równym dostępie do służby publicz-
nej. Ale tego dostępu dzisiaj nie ma. 
To może być coraz bardziej dotkliwe 
dla młodego pokolenia…

Jeżeli mówimy o społeczeństwie 
obywatelskim to jest to społeczeń-
stwo, które potrafi umiejętnie ko-
rzystać, chce i ma taką wewnętrz-
ną wolę z tych wszystkich  praw 
obywatelskich zapisanych w Kon-
stytucji. Z wolności słowa, wolno-
ści zgromadzeń, wolności zrzesza-
nia się, z dostępu do informacji, z 
prawa, z prawa do petycji. W ten 
sposób społeczeństwo takie kształ-
tuje rzeczywistość wokół siebie, a 
jednocześnie poprzez budowanie or-
ganizacji pozarządowych tworzy ta-
kie swoiste naturalne zaplecze dla 
procesów politycznych, ale także 
stwarza możliwość wyrażania swo-
jej woli obywatelskiej, nastrojów i 
poglądów.

NAJWAŻNIEJSZE 
WYZWANIE TO…

…o, jest ich tyle, że trudno wy-
mienić. Ale dobrze, pierwsze i naj-
ważniejsze to wygranie walki z pan-
demią…

TOMASZ MAŃKOWSKI
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Adam Bodnar:
Bez wolnych mediów 
nie ma demokracji

Twój TYDZIEŃ WIELKOPOLSKI
w darmowej prenumeracie

wydania internetowego
Aby zaprenumerować wydanie internetowe „Twojego 
TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO” wystarczy przesłać maila 
na adres twój-tydzien@wp.pl z tytułem PRENUMERATA. 

Po weryfikacji adresu mailowego zostaniecie Państwo wpisani na naszą listę prenume-
ratorów i w dniu wydania papierowego „TTW” otrzymacie Państwo na swoją skrzynkę 
mailową link do wydania internetowego „TTW”

Prenumerata wydania in-
ternetowego „TTW” cieszy 
się sporym zainteresowa-
niem Czytelników. Mamy 
tego typu prenumeratorów 
praktycznie w całej Polsce, 
na Ukrainie, we Francji, 
w Niemczech, w Wielkiej 
Brytanii, w Belgii i Holan-
dii, w Norwegii oraz w Sta-
nach Zjednoczonych i Ka-
nadzie.

Z prenumeraty wyda-
nia internetowego „TTW” 
oczywiście można zrezyg-
nować w każdym momen-
cie.Zdjęcie wykonano w słynnym Ogrodzie Botanicznym Huntington w Kalifornii 

(USA), gdzie – jak widać – nie brakuje naszych Fanów i wiernych Czytelników. 

FELIETONFELIETON
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15 maja 2022 roku minie 20 lat od dnia wydania pierwszego numeru „Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”. 
W tym czasie ukazało się na naszych łamach sporo tekstów, które – jak nam się wydaje – warto przypomnieć.
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nego), reklamy itp. jeśli materiały te są niezgodne z linią przyjętą przez pismo. www.twoj-tydzien.pl

Nie znoszę brudu 
w środku człowieka…
Rozmowa „alfabetyczna” z MICHAŁEM BAJOREM, aktorem i piosenkarzem

- A - jak artysta.
- Artystą miałem być zawsze. 

Jako kilkulatek gasiłem pierwszy 
kupiony przez tatę telewizor i mó-
wiłem, że umiem lepiej niż ci, co 
tam występują. Wszyscy z rodziny 
wiedzieli, że będę śpiewał. Albo, że 
będę tańczył, albo że będę pianistą, 
albo że będę aktorem. Wszystko to-
czyło się wokół sceny i było wia-
domo, że inaczej dla mnie się nie 
skończy.

- B - jak urodzony Bajor-bliź-
niak…

- Jestem spod znaku Bliźniąt i we 
wszystkim, co robię, zawsze jest nas 
dwóch, obok mnie stoi ktoś, kto mi 
pomaga albo nakazuje. Jestem dość 
rozważny w decyzjach, ale i sponta-
niczny. Potrafię coś odwrócić, żeby 
było lepiej. Bliźniak to trudny znak, 
ale dla artysty niezły.

- C - jak czepek. Mówią, że jest 
pan w czepku urodzony.

- Nie wiem, z czego to wynika, 
bo nie wszystkie dziedziny życia mi 
się powiodły tak, jak zawodowa. Na 
pewno ominęły mnie burze dziejo-
we, jakieś trudne debiuty, dobijanie 
się do drzwi dyrektorów teatrów czy 
reżyserów, autorów, kompozytorów. 
Zawsze mi coś proponowano. Może 

poza „Quo vadis”, gdzie sam napi-
sałem list do reżysera. Wszystko, 
co mnie spotkało, przychodziło z 
zewnątrz. To były łańcuszki szczęś-
cia. Ci, którzy coś mi proponowali, 
przedstawiali potem moją pracę in-
nym i ci inni następnym. Tak to szło 
od szesnastego roku życia.

- C jak „czynastka”. Chyba 
jest dla pana szczęśliwa?

- (śmiech) Absolutnie szczęśli-
wa. Jestem urodzony 13 czerwca i 
w życiu miałem tych „czynastek” 
mnóstwo. Związanych z festiwala-
mi, nazwami ulic, debiutami. Pamię-
tam 13. festiwal w Sopocie, na któ-
rym debiutowałem mając szesnaście 
lat. Nie unikam ani 13. krzesła, ani w 
hotelu 13. piętra, 13. w piątek mogę 
lecieć samolotem.

- D - jak dziecko. Jakim pan 
był dzieckiem?

- Okropnym. Na podwórku by-
łem przywódcą. Robiłem zbiórki, 
różne teatrzyki. Byłem bardzo ka-
tegoryczny. Sąsiedzi to wiedzieli. 
Bywało, że jak pukałem do kole-
żanki czy kolegi, to mówili, że go 
nie ma. A ja wiedziałem, że on stoi 
w przedpokoju. Po prostu bali się, 
że będzie jakiś „sajgon”, krzyki, za-
bawa, wrzaski, skakania po łóżkach. 

Mówimy oczywiście w kategoriach 
artystycznego rozbrykania. 

- A jak dziś traktuje pan dzie-
ci?

- Mam pięcioro chrześniaków, w 
tym najważniejszą córkę brata Bo-
gumiłę. Traktuję je po kumpelsku, 
bo nie pozwalam do siebie mówić 
wujku, tylko Michał. Większość mo-
ich przyjaciół to są rodzice z dzieć-
mi. Nie przeszkadza mi ich płacz, 
tego nie słyszę. Dziecko to jest takie 
stworzenie, które po prostu musi się 
wykrzyczeć.

- E - jak Edith Piaf. W piosence 
„Edith” śpiewa pan, że życie jest 
jak narkotyk. Czy Piaf to dla pa-
na narkotyk?

- Edith Piaf jest jedną z tych kil-
ku artystek, na których się wzoro-
wałem, będąc młodym chłopakiem. 
Jak narkotyk już dawno nie, raczej 
jako wzór. We Francji jest na pewno 
ikoną, jak Demarczyk w Polsce; jak 
Greta Garbo czy Marylin Monroe w 
filmie; czy Maria Callas w operze. 

- F - jak filozofia życia.
- Nie wiem, czy mam jakąś filo-

zofię. Przede wszystkim lubię dzi-
siejszy dzień. Nie przepadam za roz-
drabianiem tego, co było wczoraj. 
Jutro też jest ważne, ale ciągle się 
uczę, że żyjąc tym co dziś, przedłu-
ża się życie. Żyjąc jutrem, skraca się 
je, bo coś przepada.

- G - gdybym był Bogiem…
- Nie, nie potrafię powie-

dzieć… 
- … a gdybym żył na bezlud-

nej wyspie?
- To chciałbym mieć telewizor, 

żeby podpatrzeć, co się dzieje. Ale 
pewnie szybko musiałby się tam mój 
żywot zakończyć, bo nie miałbym 

cierpliwości bawić się w Robinso-
na Cruzoe. 

- G - gdybym nie był tym, kim 
jestem…

- Byłbym tym samym. Piotrek 
Rubik kiedyś powiedział do mojej 
mamy, że gdyby nie było telefonów, 
to Michał Bajor by je wymyślił. Coś 
w tym jest. Ja nie mogę żyć bez te-
lefonu, załatwiam swoje życie przez 
telefon. 

- Michał Bajor jest też poukła-
dany, poważny, a jak u niego z hu-
morem?

- Wszyscy moi bliscy wiedzą, 
że jestem kompletnie szalony, jeśli 
chodzi o dowcipy. Dzwonię nawet 
do Ameryki, żeby opowiedzieć no-
wy żart, który słyszałem, na przy-
kład taki: „Dlaczego blondynka zła-
mała nogę, grabiąc liście? Bo… 
spadła z drzewa.” 

- I - jak Internet i inne nowin-
ki techniczne.

- Średnio. Porozumiewam się 
oczywiście, ale to raczej czytanie li-
stów i odsyłanie ich nocą. Nie mam 
czasu na Internet. Wolę lepszą książ-
kę albo lepszy film.

- J - jedzenie, jest dla mnie…
- …bardzo ważne. Jestem sma-

koszem. Cieszę się, że mogę tyle 
podróżować i smakować różne po-
trawy. Lubię sosy, ale staram się ich 
unikać, bo jestem w takim momen-
cie, że mogę zacząć tyć. Natomiast 
zupy lubię najbardziej. 

- K - jak kocham.
- Bywało. Ale nie należę do osób 

wybitnie zakochujących się. Jestem 
sam i nie mogę powiedzieć o tej 
jednej jedynej i stadku dzieci, bo 
to nieprawda. Z pewnością kocham 
to, co robię i to z wzajemnością. 
Dzięki temu mogę być niezależny, 

podróżować, poznawać świat i ludzi. 
Kocham w pewnym sensie prawdę, 
ludzi, którzy są rzetelni, potrafią zro-
zumieć moje słabości, tak jak ja sta-
ram się zrozumieć ich. 

- L - jak luksus.
- Lubię. Nie będę ukrywał, że 

nie. Lubię dobry hotel, dobrą klasę 
w samolocie, lubię jechać dobrym 
samochodem, bo bardzo ciężko pra-
cuję na swój mały luksus. Daleko 
mi do wszystkich bogaczy i wcale 
nie chciałbym się zamienić na tych 
medialnych artystów, którzy są od 
rana do nocy w wytwórniach i te-
lewizjach. 

- Ł - łatwo?
- Nie jest łatwo. Staram się i je-

stem wciąż. Szukam w różnych szu-
fladach, od filmowej przez teatralną, 
do piosenkowej. To pewnego rodza-
ju stres, chęć udowodnienia, że się 
istnieje. Z drugiej strony mam świa-
domość fenomenalnej wielopoko-
leniowej publiczności. Ona budu-
je moje jestestwo, dzięki niej nie 
muszę obgryzać w nocy paznokci z 
nerwów, że stoi za mną trzech ko-
legów, dwie wytwórnie i za chwilę 
mnie kopną, będzie ktoś następny, 
kto nagra 100 tysięcy płyt. 

- M - maszyny muszą być szyb-
kie?

- Samochody tak, bo się prze-
mieszczam po bardzo złych dro-
gach, gdzie prawie nie ma autostrad. 
W dodatku wiozę czasami muzy-
ków, materiały fonograficzne czy 
instrument. 

- N - najbardziej nie znoszę…
- …kołtuństwa, braku toleran-

cji, brudu w środku człowieka. On 
bije z wielu osób, które publicznie 
się pokazują. Nie myślę o artystach, 
tylko o politykach. Wylewa się to 
zewsząd. 

- O - obsesyjny jestem?
- Tak, bardzo. Najbardziej draż-

ni mnie, jak ludzie zachowują się 
chamsko wobec drugich. Czy to pa-
ni ekspedientka, która manifestuje, 
że nie lubi klientów, czy to dyrektor 
teatru, który manifestuje, że nie lubi 
artysty, a zaprosił go. Na szczęście, 
mnie się to prawie nie zdarza. Mo-
że raz na 100.

- P - to piosenka, przyjaźń.
- Piosenka jest najważniejsza. 

A przyjaźnie? Chyba nie ma nic 
gorszego jak zdradzić przyjaciela. 
Przyjaźń jest największą wartością 
w małżeństwie, w miłosnym ukła-
dzie, między dzieckiem a ojcem, dy-
rektorem a pracownikiem, sąsiadką 
a sąsiadem. Zdradzona jest chyba 
największym szokiem i najtrudniej-
szą rzeczą do wybaczenia. 

- R - to rodzina.
- Musi się jej chcieć, wierzyć w 

nią, być tradycjonalistą. Należę do 
grupy tradycjonalistów z marzeń, 
ale niespełnionych. Przyjaźnię się 

Smutny święty
to żaden święty

św. Jan Bosko 
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Seniorzy na „swoim”
22 grudnia 2021 roku był dniem szczególnym dla seniorów 
gminy Suchy Las. Tego dnia bowiem seniorzy po kilku mie-
siącach mogli się wreszcie spotkać, porozmawiać, razem 
miło spędzić czas, a przy okazji… uroczyście otworzyć 
nową siedzibę Klubu Seniora „Dębowy Liść” w Suchym 
Lesie przy ulicy Obornickiej 117 i złożyć sobie nawzajem 
życzenia bożonarodzeniowe oraz noworoczne.

Sucholescy seniorzy – przypo-
mnijmy – byli bez swojej siedzi-

by od sierpnia 2021 roku. Niewiele 
brakowało, by sucholescy seniorzy 
spotkanie wigilijne musieli w roku 
2021 zorganizować „pod chmurką”, 
ale wójt Grzegorz Wojtera przejął 
sprawę w swoje ręce i udało się w 
grudniu podpisać umowę na dzier-
żawę tego pomieszczenia przy ulicy 
Obornickiej 117 w Suchym Lesie. 
Pomieszczenia – dodajmy – specjal-
nie przygotowanego na potrzeby se-
niorów.

22 grudnia 2021 roku do nowej 

siedziby przybyło około stu seniorów, 
ze 160 należących do Klubu. Jed-
nych zatrzymała w domach choroba, 
innych obawa przed pandemią, ale 
większość przyszła i… nie żałowała 
swojej decyzji.

Otwarcie Klubu połączono z wi-
gilią. Spotkanie rozpoczęło się, gdy 
przybył wójt Grzegorz Wojtera, któ-
remu seniorzy zgotowali gorące po-
witanie z oklaskami. Potem były 
przemówienia, życzenia świąteczne i 
noworoczne…

Seniorzy po tych kilku miesiącach 
oczekiwania (od sierpnia 2021) na no-

wą siedzibę byli spragnieni spotkania, 
rozmowy, wspólnego wypicia herba-
ty. Seniorzy to grupa społeczna, która 
najbardziej odczuła skutki pandemii, 
obostrzeń, zakazów. To ludzie, którzy 
najbardziej od początku pandemii od-
czuli skutki samotności i braku kon-
taktu z innymi…

22 grudnia gośćmi seniorów byli 
między innymi – wójt gminy Grze-
gorz Wojtera, Anna Ankiewicz – prze-
wodnicząca rady Gminy Suchy Las. 
Po przemówieniach i życzeniach 
przyszedł czas na poczęstunek – na 
stołach nie zabrakło potraw wigilij-
nych: był barszcz, karp, kapusta, pie-

FOT 14X   TOMASZ MAŃKOWSKI
Od lewej: Zarząd Klubu - Grażyna Jaworska, Zenon Czaczyk, 
Cecylia Ossowska. 

Od lewej: wójt Grzegorz Wojtera, Sylwia Malendow-
ska - dyrektor OPS w Suchym Lesie, Anna Ankiewicz 
- przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las.

rogi, a potem herbata, kawa, sernik i 
pierniki.

Spotkanie miało miły charakter 
świąteczny. Seniorzy sporo rozma-
wiali – dawno się nie widzieli – nie 
stronili także od wspólnego śpiewania 
kolęd i omawiania wspólnych planów 
na rok 2022.

Nowa sucholeska siedziba Klu-
bu Seniora „Dębowy Liść” mieści się 
w budynku  przy ulicy Obornickiej 
117. Dawniej były tam sklepowe ma-
gazyny, ale pomieszczenie to – o po-
wierzchni 185 metrów kwadratowych 
– zaadaptowano specjalnie na potrze-
by seniorów. Wejście jest wprost z po-
ziomu ulicy , są dwie toalety (w tym 

jedna przystosowana dla osób niepeł-
nosprawnych), jest aneks kuchenny, 
duża otwarta sala, jedno pomieszcze-
nie biurowe i jedno pomieszczenie 
gospodarcze. Największa zaletą jest 
duża otwarta sala, którą można aranżo-
wać dowolnie pod konkretne potrzeby. 
Wokół budynku, co także dla seniorów 
jest bardzo ważne, jest duży parking. 
W pomieszczeniu tym seniorzy dys-
ponują łączem internetowym, sala jest 
profesjonalnie okablowana.

- To pomieszczenie – dodaje Syl-
wia Malendowska, dyrektor Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Suchym 
Lesie – będzie wykorzystywane nie 
tylko przez seniorów. Będzie udo-
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SUCHY LASSUCHY LAS

GRZEGORZ WOJTERA, wójt gminy Suchy Las:
- Seniorzy w gminie Suchy las to bardzo ważna gru-

pa społeczna. Seniorzy zorganizowani w klubach „Dę-
bowego Liścia” to ponad trzysta osób. To grupa, która 
nie tylko potrafi się świetnie zintegrować, ale jest tak-
że bardzo ważną grupą opiniotwórczą, z której rady 
i podpowiedzi samorządowcy powinni korzystać, a ja na 
pewno tak robię w swojej codziennej pracy przy rozwią-
zywaniu spraw dotyczących polityki społecznej w naszej 
gminie. Na spotkaniach  z seniorami poruszane są nie 
tylko kwestie lekkie, łatwe i przyjemne. Rozmawiamy 
na każdy temat i każda uwaga przekazywana w trakcie 

takich spotkań jest przez nas wykorzystywana, bo mamy zaufanie do na-
szych rozmówców, którym zależy na rozwoju gminy, a mogą nas wesprzeć 
swoim ogromnym doświadczeniem. Bardzo się cieszę, że dzisiaj seniorzy z 
Suchego Lasu mają swoją siedzibę i dzięki temu przez najbliższe lata będą 
mogli bez przeszkód realizować swoje plany i projekty, które dotyczą nie 
tylko tej grupy społecznej…

stępniane także na inne inicjatywy 
społeczne. W styczniu, na przykład, 
spotkają się tam sucholescy wędka-
rze. W tej nowej klubowej siedzibie 
będą się odbywały wszystkie zapla-
nowane na 2022 rok zajęcia i impre-
zy, a to oznacza, że pomieszczenie to 
od poniedziałku do piątku będzie za-
jęte. Na pewno więc nie będzie stało 
puste – 20 stycznia, przypomnę tyl-

ko, właśnie tam zorganizowaliśmy 
dla naszych seniorów bezpłatne ba-
danie słuchu…

Sucholescy seniorzy mają wyma-
rzony dach nad głową. To ważne. Dla 
nich bardzo ważne. Bo to dowód na-
szego szacunku dla nich, dla ludzi, 
którym my wszyscy tak dużo zawdzię-
czamy. 

TOMASZ MAŃKOWSKI
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Samorządowy przegląd roku
Wójt Gminy, po raz kolejny, przyznał nagrody i stypendia 

sportowe wyróżniającym się zawodnikom i trenerom. W mi-
nionym roku uhonorowani zostali: Magdalena Świętek z Klu-
bu Wioślarskiego z roku 1904, Mikołaj Kowal z AZS Poznań 
(tenis), Julia Brzostowska z Sucholeskiego Stowarzyszenia 
Sportowego Fighter (karate), Adam Suszek z UKS Delfin 
Biedrusko (strzelanie), Zuzanna Schmidt z Sucholeskiego 
Stowarzyszenia Sportowego Fighter (karate), Nikola Zaboro-
wicz z UKS Delfin Biedrusko (strzelanie), trenerzy reprezentu-
jący Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe Fighter – Bartosz 
Szczepaniak oraz Mariusz Siebert.

♦ ♦ ♦
„Bo w PIT ważne jest miejsce zamieszkania” – to hasło, któ-

re przyświecało kampanii informacyjnej.  Została ona skiero-
wana do mieszkańców, a jej celem było uświadomienie podat-
nikom korzyści wynikających z rozliczania podatku w miejscu 
swojego zamieszkania. 

♦ ♦ ♦
W związku z pandemią koronawirusa, która wpłynęła ne-

gatywnie na sytuację finansową wielu firm, w gminie wpro-
wadzono zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przed-
siębiorców za pierwszy kwartał 2021 roku oraz zwolnienia z 
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 
za rok 2021.

♦ ♦ ♦
Zakład Komunikacji Publicznej powiększył swoją flotę au-

tobusową. Tym razem spółka, która liczy sobie 30 lat, zakupiła 
nowoczesne Solarisy Urbino 12. 

♦ ♦ ♦
Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie został 

wyróżniony w prestiżowym konkursie Towarzystwa Urbani-
stów Polskich Oddział w Poznaniu na „Najlepiej Zagospoda-
rowaną Przestrzeń Publiczną w Wielkopolsce”. 

♦ ♦ ♦
Jednostka pomocnicza Osiedle Grzybowe świętowała ju-

bileusz 25-lecia istnienia. 
♦ ♦ ♦

Zakończyła się rewitalizacja Starego Baru w Chludowie i 
nastąpiło jego uroczyste otwarcie. Budynek pełni funkcje kul-
turalno-społeczne i jest filią Centrum Kultury i Biblioteki Pub-
licznej w Suchym Lesie. 

♦ ♦ ♦
Mieszkańcy wzięli udział w Narodowym Spisie Powszech-

nym Ludności i Mieszkań 2021.  
♦ ♦ ♦

Złote Gody obchodziło 27 par, które zostały odznaczone 
medalem „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. 

♦ ♦ ♦
Wystartował pierwszy sezon Sucholeskiego Roweru Gmin-

nego. Rowery można bezpłatnie wypożyczać w pięciu punk-
tach zlokalizowanych w wyznaczonej strefie, obejmującej Su-
chy Las, Jelonek, Złotniki. 

♦ ♦ ♦
Działalność Rozpoczęła Młodzieżowa Rada Gminy Suchy 

Las. Radę tworzy 15 radnych – juniorów, którzy zostali wybra-
ni na pierwszą, dwuletnią kadencję (2020-2022) przez swoich 
rówieśników w październiku 2020 roku. 

♦ ♦ ♦
Zakład Gospodarki Komunalnej udostępnił mieszkańcom 

aplikację ecoHarmonogram i wprowadził Karty Użytkowni-
ka PSZOK. 

♦ ♦ ♦
Przyznano dotacje na prace konserwatorskie, restaurator-

skie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do reje-
stru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji za-
bytków, położonych na terenie gminy Suchy Las. Wsparcie 
otrzymało 12 wnioskodawców z gminy Suchy Las. 

♦ ♦ ♦
Zgodnie z harmonogramem prac, Gmina we współpracy 

z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kon-
tynuowała opracowywanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju 
Gminy Suchy Las na lata 2021 -2030”.  

♦ ♦ ♦

 Po raz kolejny zosta-
ły wręczone  statuetki 
„Dębowego liścia”. W 
minionym roku nagro-
dami, które przyznawa-
ne są osobom zasłużo-
nym dla Gminy, zostali  
uhonorowani: Grażyna 
i Ryszard Głowaccy, 
Anna Małłek, Arpad 
Bogya i Arkadiusz 
Bryś. 

♦ ♦ ♦
Nastąpiła zmiana na stanowisku Sekretarza Gminy. Po przej-

ściu na emeryturę Joanny Nowak funkcję tę sprawuje Marcin 
Kołodziejczak.  

♦ ♦ ♦
 W Suchym Lesie 
przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 została od-
dana do użytku nowo-
czesna hala sportowa. 
Obiekt w głównej mie-
rze służy placówce 
oświatowej i jej ucz-
niom, ale w godzinach 
pozalekcyjnych także 
sportowi środowisko-
wemu. 

♦ ♦ ♦
Gminna spółka LARG, obchodząca w tym roku 10-lecie ist-

nienia, rozszerzyła swoją działalność. Gmina powierzyła Zarzą-
dowi Spółki między innymi realizację gminnych inwestycji stra-
tegicznych. 

♦ ♦ ♦
Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera został uhonorowa-

ny nagrodą „Filar Samorządu Terytorialnego”. To najwyższe od-
znaczenie przyznawane przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia 
i Studiów Samorządowych.

♦ ♦ ♦
W Suchym Lesie na boisku przy ul. Konwaliowej został zor-

ganizowany I Turniej Piłki Nożnej Samorządowców. Wydarzenie 
sportowe pamięci Piotra Koperskiego będzie miało charakter cy-
kliczny, a kolejna jego edycja planowana jest w ramach obchodów 
Dni Gminy Suchy Las. 

♦ ♦ ♦
Gmina Suchy Las została wyróżniona Kombatanckim Krzy-

żem Pamięci za pomoc i wsparcie działalności Wielkopolskiego 
Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych w Poznaniu. 

♦ ♦ ♦
Po przerwie spowodowa-
nej obostrzeniami epide-
micznymi i po przeprowa-
dzonym generalnym 
remoncie został otwarty 
Klub Fitness Fit Athletica. 
Klub znajdujący się w ha-
li sportowej przy ul. 
Szkolnej 20 w Suchym 
Lesie działa w ramach 
Gminnego Ośrodka Spor-
tu. 

♦ ♦ ♦
Gmina Suchy Las wraz z Miastem Poznań i Powiatem Poznań-

skim wsparła inwestycję o charakterze metropolitalnym. „Rozbu-
dowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z bu-
dową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizowana jest 
przez gminę Czerwonak.

♦ ♦ ♦

 
Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie zmodernizo-

wana została bieżnia lekkoatletyczna wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą – skocznią w dal z rozbiegiem oraz rzutnią do pchnię-
cia kulą.  

♦ ♦ ♦
 Powiat Poznański, 
Miasto Poznań i 
Gmina Suchy Las 
zawarły porozu-
mienie w sprawie  
realizacji projektu 
„Integracja węzłów 
na północnej ob-
wodnicy towarowej 
m. Poznania z miej-
skim transportem 
zbiorowym – doku-
mentacja”. Lide-
rem porozumienia 
została Gmina Su-
chy Las, która bę-

dzie także jego wykonawcą.  Uroczyste podpisanie dokumentu 
odbyło się w Suchym Lesie. 

♦ ♦ ♦
Gmina Suchy Las zajęła 14 miejsce w Polsce na 2477 gmin i 2 

w Wielkopolsce w rankingu Serwisu Samorządowego PAP „Gmi-
na dobra do życia”. 

♦ ♦ ♦
Cykl filmów „Wkoło gminy Suchy Las” otrzymał wyróżnienie 

w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach 
strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

♦ ♦ ♦
Powstał „Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnoś-

cią”. „Przewodnik” ten o różnych formach wsparcia został opra-
cowany przez Gminę Suchy Las we współpracy z Wyższą Szkołą 
Uni-Terra w Poznaniu.  

♦ ♦ ♦
 W Suchym Lesie od-
była się ogólnopolska 
konferencja gmin poli-
gonowych, która zwień-
czyła batalię samorzą-
dowców o tzw. podatek 
poligonowy. W trakcie 
konferencji, z inicjatywy 
Gminy Suchy Las, miało 
miejsce zebranie założy-
cielskie stowarzyszenia 
„Nasze poligony”. 

♦ ♦ ♦

 Zakończono modernizację ulic  
Szkółkarskiej i Stefańskiego w 
Suchym Lesie. Inwestycja do-
tyczyła rozbudowy powierzch-
ni dróg rowerowych, polegającej 
na budowie ścieżek rowerowych 
wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą. 

♦ ♦ ♦
W Złotnikach odbyło się uroczyste otwarcie zrewitalizowa-

nego budynku dworca kolejowego. Obecnie mieści się w nim bi-
blioteka oraz Straż Gminna. Znajduje się tu także poczekalnia dla 
pasażerów PKP. 

♦ ♦ ♦
Urząd Gminy po raz kolejny potwierdził jakość swoich usług. 

Wielkopolski Instytut Jakości w Poznaniu, w wyniku pozytywnego 
procesu oceny i weryfikacji badanych obszarów, przyznał urzędo-
wi  znak „Wielkopolska Jakość” na kolejne dwa lata. 

♦ ♦ ♦
Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Bogusławskiego w Suchym 

Lesie oraz Szkoła Podstawowa  im. Antoniny Tatar w Suchem 
(gmina Poronin) zawarły porozumienie o współpracy. Podpisanie 
umowy o partnerstwie szkół odbyło się w Suchym Lesie. 

♦ ♦ ♦
W Urzędzie Gminy Suchy Las wprowadzono usługę tłuma-

cza migowego oraz przy stanowiskach obsługi zamontowano 
urządzenia ułatwiające słyszenie dla osób z problemami słuchu i 
noszącymi aparaty słuchowe. Z kolei dla klientów ewidencji lud-
ności uruchomiono  rezerwację wizyt przez Internet. Ponadto na 
budynku urzędu został zamontowany defibrylator zewnętrzny do 
użytku publicznego.

♦ ♦ ♦
Została otwarta nowa siedziba Klubu Seniora „Dębowy Liść” 

w Suchym Lesie. Klub przy ul. Obornickiej 117 czynny jest w po-
niedziałki i czwartki, w godz. 16.00-19.00. 

♦ ♦ ♦
Gmina w 2021 roku na realizację gminnych inwestycji pozy-

skała środki zewnętrzne w wysokości prawie 2 mln zł. 
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ZGK – 30 lat minęło…
Rozmowa z JERZYM ŚWIERKOWSKIM, prezesem Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Suchym Lesie

- 1 stycznia 2022 roku ZGK 
„stuknęło” 30 lat. Jaka to była fir-
ma w 1992 roku?

- 1 stycznia 1992 roku włączo-
no usługi komunalne do Zakładu 
Komunikacji Publicznej i Gospo-
darki Komunalnej w Suchym Lesie. 
Dziesięć lat później powstały dwie 
oddzielne spółki – jedna zajmuje 
się komunikacją publiczną, a druga 
– usługami komunalnymi.

- Wróćmy do roku 1992.
- Wtedy nasz zakład budżeto-

wy zajmował się skromnym wycin-
kiem działalności komunalnej. Wte-
dy gmina była właścicielem ujęć 
wody, rozprowadzała także wodę 

dla mieszkańców i tym się zajmo-
waliśmy przede wszystkim. Wów-
czas mieliśmy 9 pracowników ko-
munalnych. To byli konserwatorzy 
na ujęciach wody, od utrzymania 
sieci wodociągowych, jeden pra-
cownik zajmował się sprawami re-
montowo-budowlanymi – w tamtym 
czasie gmina miała sporo budyn-
ków komunalnych, dbaliśmy także o 
utrzymanie dróg gminnych, których 
było niewiele.

- Kiedy zaczął pan pracę w Za-
kładzie Komunikacji Publicznej 
i Gospodarki Komunalnej w Su-
chym Lesie?

- W styczniu 1993 roku. Pra-

cowałem jako kierowca samocho-
du ciężarowego asenizacyjnego. W 
tym też roku Rada Gminy Suchy 
Las podjęła decyzję,  że od 1 lutego 
mamy się zająć także odbiorem od-
padów komunalnych od mieszkań-

ców. Trzeba było przyjąć nowych 
pracowników, Rada Gminy kupiła 
i przekazała nam nową śmieciarkę. 
Pamiętam to doskonale – było to 18 
stycznia 1993 roku.

- Jedna śmieciarka załatwia-
ła sprawę?

- W 1993 roku w gminie miesz-
kało niewiele ponad 6 tysięcy osób. 
Ta jedna śmieciarka pracowała wte-
dy dwa i pół tygodnia w miesiącu, 
a… wszystkie odpady były odebra-
ne na czas.

- Wystarczyło to chyba jednak 
na krótko?

- Z biegiem lat przybywało w 
gminie mieszkańców, nam przyby-
wało obowiązków, bo ówczesne ra-
dy gminy systematycznie przydzie-
lały nam nowe zadania. Z czasem 
praktycznie przejęliśmy wszystkie 
zadania sfery komunalnej jakie były 
na terenie gminy. Jesienią  1993 ro-
ku przejęliśmy zimowe utrzymanie 
dróg, przedtem zajmowała się tym 
prywatna firma. Gmina kupiła ciąg-

nik z pługiem i piaskarkę. To wystar-
czało, bo tych dróg było niewiele.

- Gmina jednak rozwijała się 
nadal bardzo dynamicznie…

- Tak, przybywało nam dróg, 
kanalizacji (jesienią 1993 roku od-
dano pierwszy odcinek kanalizacji 
sanitarnej w Suchym Lesie, a po-
tem kolejne). Zmniejszało się za-
potrzebowanie na wywóz nieczy-
stości płynnych – mieliśmy wtedy 
2 wozy asenizacyjne… Ale to nie 
oznacza, że pracy było mniej. Już 
pierwszy wójt Pan Adam Tychow-
ski był zwolennikiem by podwyż-
szyć jakość  utrzymania dróg i po-
boczy. Wiosną 1994 roku zakupiono 
pierwsze maszyny do koszenia po-
boczy dróg. Ale… nie mieliśmy za-
miatarek, więc ręcznie czyściliśmy 
drogi z piasku i błota. 4 paździer-
nika 1993 roku zostałem kierow-
nikiem tego pionu komunalnego w 
Zakładzie Komunikacji Publicznej i 
Gospodarki Komunalnej w Suchym 
Lesie. Zajmowaliśmy się wówczas 
sprawami komunalnymi, wodocią-
gami i dostarczaniem wody miesz-
kańcom, tam, gdzie wodociągów 
jeszcze nie było. 

- Właśnie. Wtedy przypomi-
nam sobie, że z wodą były poważ-
ne problemy?

- Dysponowaliśmy ujęciem wo-
dy w Złotnikach, które zaopatrywa-
ło południową część gminy w wodę. 
Ale w okresach suszy czy upalnego 
lata tej wody nie wystarczało. W 
1999 roku, byłem już wtedy zastęp-
cą wójta, Rada Gminy zobowiązała 
szefów gminy do rozwiązania te-

go problemu. Zlecono przeprowa-
dzenie badań geologicznych na te-
renie gminy, ale okazało się, że… 
nie mamy wody. Trzeba było szu-

kać innego rozwiązania. W 2000 
roku, po rozmowie z poznańskim 
Aquanetem, połączyliśmy się z wo-
dociągiem poznańskim. Pierwsza 
„poznańska” woda popłynęła do 
naszych mieszkańców w 2002 ro-
ku. To załatwiło problem z wodą w 
południowej części gminy. 

- Wróćmy jeszcze na chwilę do 
roku 1998.

-   W tym roku zostałem zastępcą 
wójta gminy Suchy Las. Wtedy też 
doszliśmy do wniosku, przypomi-
nam - w gminie wciąż przybywało 
mieszkańców, że nadszedł czas, by  
Zakład Komunikacji Publicznej i 
Gospodarki Komunalnej w Suchym 
Lesie podzielić na dwie spółki gmin-
ne: Zakład Komunikacji Publicznej 
i Zakład Gospodarki Komunalnej. 
Prezesem spółki ZGK został Wła-
dysław Dolata, który znał się na tej 
pracy i przyczynił się do rozwoju 
ZGK. Wtedy kupiono nową zamia-
tarkę uliczną – powiem ciekawost-
kę, pracuje ona do dzisiaj – śmieciar-
kę i innego typu sprzęt komunalny. 
W 1993 roku była jedna śmieciarka, 
dzisiaj mamy ich 7… W 2013 roku 
zmieniły się przepisy dotyczące go-
spodarki odpadami komunalnymi, 
była to tak zwana „rewolucja śmie-
ciowa”, która spowodowała wzrost 
kosztów utylizacji śmieci, czyli tak-
że niestety wzrost opłat dla miesz-
kańców. Od tego czasu te przepisy 
zmieniają się często. Moim zdaniem 
za często.

- Kiedy firma przeprowadzi-
ła się do nowej siedziby, w której 
rozmawiamy?

- Na początku, w roku 1993, zaj-
mowaliśmy dół budynku mieszkal-
nego przy ulicy Obornickiej 98. W 
lipcu 1993 roku przeprowadziliśmy 
się do budynku przy ulicy Młodzie-
żowej 1. Na początku wydawało się, 
że to wystarczy, ale z czasem przy-
bywało nam obowiązków, pracow-
ników, sprzętu i ta lokalizacja prze-
stała być optymalna. W 2014 roku 
przestałem być zastępcą wójta gmi-
ny Suchy Las i zostałem prezesem 
ZGK. Widziałem, że siedziba przy 
ulicy Młodzieżowej ogranicza roz-
wój firmy, że są tam fatalne warun-
ki socjalne dla pracowników, a było 
nas już ponad 30 osób. Zaczęliśmy 
szukać nowej siedziby. Pomysłów 
i koncepcji było kilka, w końcu do 
obecnej siedziby przy ulicy Oborni-
ckiej 149 przeprowadziliśmy się w 

GRZEGORZ WOJTERA, wójt gminy Suchy Las:
– Od 30 lat ZGK – kiedyś jako zakład budżeto-

wy, teraz jako spółka gminna – zajmuje się najbardziej 
podstawowymi, ale bardzo ważnymi problemami na-
szych mieszkańców. Gospodarka odpadami, utrzyma-
nie dróg, czy porządek w miejscach publicznych. To tyl-
ko część z tych zadań. Podstawową działalnością ZGK 
jest i zapewne na długo pozostanie odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów. Po decyzji o wyjściu z GOAP gminy 
Suchy Las w 2014 roku postawiliśmy na własny model 
gospodarki śmieciowej oparty na współpracy ze Spół-
ką i do tej pory nie mamy powodów aby decyzji tej ża-

łować. Jestem przekonany, że ZGK ma jeszcze większy potencjał w świad-
czeniu usług komunalnych i jako mieszkańcy gminy Suchy Las będziemy 
mogli z niego korzystać.

FOT.  TOMASZ MAŃKOWSKI
Prezes ZGK Suchy Las Jerzy Świerkowski. (2022)

Pierwszy hakowiec do wywozu kontenerów i Sławomir Ancuta. (2005/2006)

Samochód asenizacyjny, w tle Oczyszczalnia Ścieków w Chludowie. Od le-
wej: operator oczyszczalni Marian Jędrzejczak, kierowca Marek Suszczyński. 
(2005/2006)
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ZGK – 30 lat minęło…
Rozmowa z JERZYM ŚWIERKOWSKIM, prezesem Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Suchym lesie
2017 roku. Mamy tutaj działkę o po-
wierzchni ponad 8000 metrów kwa-
dratowych, budynek o powierzchni 
użytkowej 1600 metrów kwadrato-
wych. Budynek został odpowiednio 
zaadoptowany do naszych potrzeb, 
kilka pomieszczeń biurowych wy-
najmujemy. W tym budynku jest tak-
że baza zespołu wyjazdowego Po-
gotowia Ratunkowego. Warunki są 
tutaj bardzo dobre, mamy między in-
nymi halę remontowo-naprawczą po 
byłym serwisie samochodów użyt-
kowych, jest myjnia, spory parking 
dla klientów i sporo miejsc parkin-
gowych na nasz sprzęt, są o wyso-
kim standardzie szatnie i prysznice 
dla pracowników.

- Ile osób dzisiaj pracuje w 
spółce ZGK Suchy Las. Jakim 
sprzętem państwo dysponujecie?

- Dzisiaj zatrudniamy 50 pra-
cowników. Mamy 7 śmieciarek, 6 
samochodów z hakami (do obioru 
i przewodu kontenerów śmiecio-
wych – tymi samymi samochoda-
mi dbamy o zimowe utrzymanie 
dróg), 4 piaskarki samochodowe, 
2 piaskarki ciągnikowe, wszystko 
oczywiście z pługami z przodu. Do 
tego jest sprzęt mniejszy do utrzy-
mania chodników i przystanków, 
do koszenia poboczy dróg, jest tak-
że „beczka” do przewożenia wo-
dy gdyby była taka potrzeba. Zaj-

mujemy się również eksploatacją 
oczyszczalni ścieków w Chludo-

wie, mamy beczkę do przewożenia 
osadów…

- No to wymieńmy już tak do-
kładnie czym zajmuje się spółka 

gminna Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Suchym Lesie?

- Gospodarką odpadami komu-
nalnymi, zimowym i letnim utrzy-
maniem dróg, wycinką i przycinką 
drzew oraz krzewów, prowadzimy 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych w Chludowie 
przy ulicy Golęczewskiej 22a, re-
nowacją i utrzymaniem kanalizacji 
deszczowej. O oczyszczalni ście-
ków już wspominałem.

- Czego życzyć spółce z okazji 
tych 30 lat?

- Dalszego rozwoju byśmy 
mogli podnosić poziom naszych 
usług świadczonych mieszkańcom. 
Chciałbym w przyszłości wybudo-
wać instalację do utylizacji odpa-
dów „bio”. Sporo byśmy na tym 
zaoszczędzili. A to oznaczałoby 
zmniejszenie opłat dla mieszkań-
ców. Ale zobaczymy, czy uda się te 
plany zrealizować.

- 30 lat to…
- Jestem dumny z tego jubileu-

szu, z faktu jak firma się zmieniła 
przez ten czas. Mamy kilku pracow-
ników, którzy pamiętają początki z 
lat 1992 oraz 1993 i… ciągle są z 
nami.  Cieszę się, że czują się  z na-
mi dobrze… Zależy nam, by stale 
podnosić jakość naszych usług, by 
mieszkańcy byli z naszej pracy za-
dowoleni, bo to jest dla całej naszej 
załogi najważniejsze. (mat)

FOT.  ARCHIWUM
Nowa zamiatarka chodnikowa Johnson. Od lewej: prezes ZGK Włodzimierz Dolata, kierowca Andrzej Rudczak, kie-
rowca Tadeusz Zając (2005/2006)
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Punkt 
Informacyjno-Konsultacyjny

dla Osób Uzależnionych
 i Ich Rodzin w Chludowie

Agata Pakuza
Terapeuta uzależnień, 

psychoterapeuta
Zapisy drogą mailową: 

agatapakuza@gmail.com
lub sms-owo 606 259 333

lub przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Suchym Lesie

NIE UZALEŻNIAJ SIĘ OD UZALEŻNIEŃNIE UZALEŻNIAJ SIĘ OD UZALEŻNIEŃ

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
116-111

Czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Połączenie jest bezpłatne.
Połączenie nie jest widoczne na rachunkach ani na billingach większości sieci.

„Mamo! Ja się zabiję…”
Jest źle. Coraz gorzej. Od lat. A ostatnio… bardzo źle. To 
między innymi skutek pandemii koronawirusa, ale także 
i tego, że w Polsce praktycznie nie istnieje psychiatria 
dziecięca. I nie ma gdzie szukać pomocy. A jest potrzebna, 
bo coraz częściej dzieci i młodzież podejmują próby samo-
bójcze. Coraz częściej – niestety – udane.

Z najnowszych danych udostęp-
nionych przez Komendę Główną 

Policji (a więc są to dane jak najbar-
dziej wiarygodne) 1339 dzieci i nasto-
latków w wieku od 7 do 18 lat podjęło 
w naszym kraju próby samobójcze od 
początku stycznia do końca listopada 
2021 roku. W zeszłym roku aż 962 
dziewczynek próbowało odebrać so-
bie życie. Z danych Komendy Głów-
nej Policji wynika, że w przedziale 
wiekowym od 7 do 12 lat takich prób 
było 51, a w grupie wiekowej od 13 do 
18 lat - aż 911. W przypadku chłopców 
w wieku od 7 do 18 lat policjanci w 
zeszłym roku odnotowali 377 prób sa-
mobójczych. 353 przypadki dotyczyły 
chłopców w przedziale wiekowym od 
13 do 18 lat, a 24 - chłopców w wie-
ku 7-12 lat.

1339 prób samobójczych dzieci 
i młodzieży! To dużo, bardzo dużo, 
aż o… pół tysiąca więcej niż w roku 
2020. Ten fakt nie powinien niepokoić, 
powinien przerażać. Policjanci ujaw-
nili również, że coraz bardziej obniża 
się wiek młodych samobójców – w 
wieku od 7 do 12 lat zanotowano 51 
prób samobójczych. 

Wielkopolska – na szczęście – nie 
jest na szczycie tego zestawienia, ale 
także i nie na końcu, gdzieś w środ-
ku. To jednak kiepski powód do ra-
dości. Każda, naprawdę każda próba 
samobójcza dziecka czy nastolatka to 
wina nas – dorosłych. Czegoś nie za-
uważyliśmy, coś pominęliśmy mil-
czeniem, coś zlekceważyliśmy, na coś 
odpowiednio nie zareagowaliśmy. I… 
w 2020 roku w wyniku prób samo-

bójczych zmarło 41 dziewczynek i 66 
chłopców. To o 107 śmierci za dużo.

Tym bardziej że bardzo często 
dzieci i natolatkowie myślący o sa-
mobójstwie mówią wcześniej o tym 
wprost lub sugerują taki zamiar, mają 

problemy z jedzeniem i spaniem, z ró-
wieśnikami, wybierają samotność, od-
suwają się w cień. To takie podświado-
me wołanie o pomoc. Ciche wołanie. 
Wołanie, którego bardzo często nikt- 
niestety -  nie słyszy.

Co zrobić, jak się zachować, gdy 
dziecko mówi „Mamo, ja się zabiję”? 

- Nie odkładać rozmowy na póź-
niej - mówi Agata Pakuza, terapeuta 
uzależnień i psychoterapeuta z Punk-
tu Informacyjno-Konsultacyjnego dla 
Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w 
Chludowie - Usiąść i zapytać, co się 
dzieje, czego potrzebuje. Nie sugero-
wać odpowiedzi typu „może coś dzieje 
się w szkole”, bo to czasami daje dzie-
ciom poczucie niezrozumienia. Po-
wiedzieć dziecku, że są różne możli-
wości pomocy. Dzieci często, jeśli już 
zaczynają mówić, potrafią powiedzieć 
czego potrzebują. Ale warto skonsul-
tować się ze specjalistą i nie czekać. 
Można wejść z dzieckiem na stronę na 
przykład Fundacji Dajemy Dzieciom 
Siłę, pokazać, że nie jest ono samo. 

Trwająca w Polsce od marca 2020 
roku pandemia coronawirusa zdecy-
dowanie negatywnie wpłynęła na i 
tak nie najlepszą kondycję psychiczną 
dzieci. Największe ryzyko popełnienia 
samobójstwa – jak wskazują badania 
- występuje wśród tych dzieci, któ-
re doświadczyły śmierci rodzica lub 
były wykorzystywane seksualnie, ale 
powody (bardzo różne i liczne) są tak-
że inne. Nauczanie zdalne to kolejny 
powód podejmowania prób samobój-
czych  – brak kontaktu z rówieśnika-
mi i ich wsparcia, brak bezpośrednie-
go kontaktu z nauczycielami, którzy 
mogliby w odpowiednim momencie 
zareagować i wyciągnąć rękę tę sa-
motność potencjalnych samobójców 
tylko pogłębia. 

Każda śmierć boli. Śmierć samo-
bójcza dziecka i nastolatka nawet bar-
dziej. Dlatego bądźmy czujni i uważ-
ni… (mat)

W 2021 r. było zbyt wiele śmierci 
samobójczych wsród polskich dzieci 
i nastolatków

SUCHY LASSUCHY LAS



26 stycznia 2022 11

Harmonogram wydarzeń  CKiBP
nazwa data miejsce

Akademia Gier Planszowych 11.02.2022, 
godz. 18:00 

CKiBP biblioteka
zapisy: 612 500 401 dla 2-12 dorosłych graczy

zaBOOKowane Walentynki 14.02.2022 CKiBP
biblioteka w Suchym Lesie i w Chludowie

Akademia Gier Planszowych 14.02.2022, 
godz. 16:00 

CKiBP biblioteka zapisy: 612 500 401
dla 2-12 graczy w wieku 6-10 lat

Czytanie na czekanie 17.02.2022,
godz. 11:00

Filia biblioteczna w Złotnikach
zapisy: 618125659

Wilki - Dawno temu… poznajemy lokalne legendy
warsztaty dla dzieci

18.02.2022,
godz. 16:00

CKiBP biblioteka
zapisy: 612 500 401

Montownia wyobraźni
warsztaty dla dzieci

21.02.2022,
godz. 16:00

CKiBP biblioteka
zapisy: 612 500 401

Warsztaty tkackie 26.02.2022,
godz. 10:00-15:00

CKiBP koszt: 230 zł
Zapisy: 612 500 400/402

Bajanie na dywanie
czytanie dla dzieci 2-4 lat z rodzicami

26.02.2022,
godz. 11:00

CKiBP biblioteka
zapisy: 612 500 401

Anna Kamińska – spotkanie autorskie 4.03.2022,
godz. 19:00

CKiBP
wejściówki do odbioru w bibliotece

Nutkosfera Cezik Dzieciom 26.03.2022, 
godz.12:00

CKiBP bilety 40 zł/30 zł N/U do nabycia 
w sekretariacie i na www.bilety24.pl

WIĘCEJ INFORMACJI:
www.osrodekkultury.pl
Zastrzegamy prawo zmian w programie www.facebook.pl/CKiBP

NutkoSfera 
i DrobNutki 
– CeZik dzieciom 
akustycznie

Joł, joł Jowisz! – tymi słowami wita się 
z Wami jedna z planet naszego Układu Słonecz-
nego…

Aby poznać lepiej duże i Małe ciała niebie-
skie oraz dowiedzieć się, czemu samolot lata, statek 
pływa, a głowa myśli, spotkaj się z nami podczas 
wyjątkowego koncertu. Zabierz ze sobą uśmiech 
i dołącz do wspólnej zabawy!

Nutkosfera i DrobNutki to projekty pod kie-
rownictwem CeZika. Za tym pseudonimem kryje 
się Cezary Nowak. Artysta od dziecka (z małymi 
przerwami) brzdąka, stuka, buczy, huczy i wyje! 
Od 2009 roku swoją twórczość publikuje w In-
ternecie. Łącznie materiały CeZika doczekały się 
ponad 140.000.000 odsłon, co sprawia, że jest jed-
nym z najpopularniejszych polskich twórców dzia-
łających w Sieci.

Cztery lata temu CeZik zmienił obrany kurs. 
Od tego czasu tworzy kanał internetowy dla dzie-
ci NutkoSfera, gdzie najpopularniejszy jego klip 
W układzie słonecznym ma ponad 60 milionów 
wyświetleń… i wiosną 2021 roku otrzymał status 
Platynowej Płyty!!! 

NutkoSfera i DrobNutki to piosenki dla naj-
młodszych, które mają za zadanie bawić i uczyć. 
Celem CeZika jest wyrabianie w dzieciach wrażli-
wości muzycznej, dlatego unika aranżacji biesiad-
nych czy dyskotekowych. Stara się, aby melodie 
wpadały w ucho, były proste, ale nie obciachowe. 
Dba o gust muzyczny dzieci od najmłodszych lat. Jego piosenki zachęcają najmłodszych do wspólnej zabawy, jedno-
cześnie przekazując konkretną wiedzę oraz rozmaite ciekawostki. Kanał NutkoSfera ma już ponad 180 milionów wy-
świetleń i nadal pędzi niczym Pociąg Elektryczny.

 NutkoSfera i DrobNutki – CeZik dzieciom akustycznie
26.03.2022 r., godz. 12:00

sala widowiskowa
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 16
bilety: 40 zł / 30 zł (N/U) do nabycia w sekretariacie CKiBP 

i na stronie www.bilety24.pl.
(Wszyscy uczestnicy koncertu, niezależnie od rozmiaru, muszą zakupić bilet.)

Spotkanie autorskie z Anną Kamińską
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las serdecznie za-

prasza wszystkich na spotkanie autorskie z Anną Kamińską, które odbę-
dzie się 4 marca 2022 o godzinie 19.00. Wstęp na spotkanie jest całkowicie 
bezpłatny, należy jednak wcześniej pobrać darmową wejściówkę z Biblioteki 
Publicznej w Suchym Lesie, filii bibliotecznej w Złotnikach lub Chludowie.

Anna Kamińska jest pisarką i dziennikarką, absolwentką polonistyki na 
Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała między innymi w: Gazecie Wyborczej i Wysokich Obcasach. Autorka 
książek: Odnalezieni. Prawdziwe historie adoptowanych (2010) oraz bestsellerowych biografii: Halina (2019), 
Wanda (2017) i Simona (2015). Laureatka Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kaza-
neckiego za wydaną w 2017 roku książkę Białowieża szeptem. Historie z Puszczy Białowieskiej.

Przedstawione z detektywistycznym zacięciem i reporterską wnikliwością historie dwóch himalaistek: Wandy Rut-
kiewicz oraz Haliny Krüger-Syrokomskiej, przyniosły jej uznanie wśród ludzi gór. Za Halinę została Laureatką Grand 
Prix XXIV Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady oraz zwyciężczynią Nagrody Literackiej Zakopanego 2020. 
Przez niektórych nazywana jest polską Bernadette McDonald. Jak wspomina pisarka w jednym z wywiadów: Mo-
je bohaterki wciąż są mi bliskie, powiedziałabym nawet, że jakby we mnie pracują. Jestem zbudowana z tych kobiet, 
o których miałam szansę napisać, na pewno wiele lat spędzonych w ich światach zostawiło we mnie sporo śladów.

Swoją najnowszą książkę Anna Kamińska po raz pierwszy poświęciła mężczyźnie. Kotański. Bóg Ojciec. Kon-
frontacja to barwna, dociekliwa biografia rodzącej się legendy Marka Kotańskiego oczami jego pierwszych pacjentów, 
współpracowników i rodziny. Poznajemy również historię Monaru oraz polskiego systemu ochrony zdrowia i jego 
bezradności wobec osób dotkniętych problemem narkotykowym, alkoholowym czy bezdomnością.

Warsztaty tkania 
na krośnie

Podaruj sobie twórczy odpoczynek w relaksującej atmosferze! Serdecznie 
zapraszamy na warsztaty tkackie podczas których stworzycie autorską tkani-
nę poznając jedną z najstarszych sztuk rzemieślniczych ujętą we współczesnej 
formie!

Podczas spotkania każdy z uczestników nauczy się różnorodnych technik tka-
ckich oraz wróci do domu z dziełem własnych rąk. A to wszystko w niespiesz-
nej, relaksującej atmosferze gwarantującej ładowanie wewnętrznych baterii oraz 
radość ze stworzenia własnego materiału!

Warsztaty skierowane są zarówno dla osób początkujących, jak i posiada-
jących podstawową wiedzę o tkaniu ręcznym i chcących nauczyć się nowych 
technik tkackich.

Na spotkaniu każdy z uczestników będzie miał do dyspozycji:
- komplet narzędzi tkackich - rama tkacka, czółenka, grzebień tkacki i igły,
- wszystkie niezbędne materiały prządnicze i tekstylne potrzebne do wyko-

nania tkaniny oraz poznania różnych technik tkackich,
- instrukcje splotów zarówno płaskich, jak i rzeźbiarskich,
- opiekę merytoryczną.
Warsztaty poprowadzi Monika Wielocha-Sieradzon z pracowni MOWS 

weavings.
Koszt: 230 zł od osoby

172,50 zł z Sucholeską Kartą Dużej Rodziny 
115 zł z Sucholeską Kartą Seniora

Informacje i zapisy pod numerem: 612 500 402 / 400. 
Zapisy i wpłaty przyjmujemy do 24.02.2022.

ZaBOOKowane Walentynki!
Kolejny raz zapraszamy naszych Czytelników i Czytelniczki do wzię-

cia udziału w walentynkowej zabawie. W tym roku odbywa się pod hasłem 
ZaBOOKowane Walentynki. 

Każdy, kto 14 lutego (w poniedziałek) odwiedzi sucholeską bibliotekę 
lub naszą filię biblioteczną w Chludowie, będzie miał okazję do niej dołączyć. 
Jak to zrobić? Wystarczy wypożyczyć jedną ze specjalnie przygotowanych 
na tę okazję książek, nie znając jej tytułu, autora, ani okładki. Żeby nie była 
to jednak przysłowiowa „randka w ciemno”, każda z powieści opatrzona zo-
stała kilkuzdaniowym opisem jej zawartości. 

Zachęcamy wszystkich do zabawy – być może podczas lektury trafi Was 
strzała Amora i przypadkowo wzięta do ręki powieść stanie się tą ulubioną? 

Zabookuj sobie książkę na Walentynki i zakochaj się w czytaniu na ca-
łe życie!

SUCHY LASSUCHY LAS
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Akcja krew!
Zimowa Akcja honorowego krwiodawstwa w Tarnowie 

Podgórnym, organizowana przez Stowarzyszenie Dar Serc we 
współpracy z poznańskim Regionalnym Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa, odbędzie się 12 lutego.

 – I tym razem skorzystamy z gościnności Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym – mówi Wojciech Jan-
czewski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Prezes Stowa-
rzyszenia. – Zapraszam wszystkich, którzy chcą podzielić się 
najcenniejszym lekiem.  

Akcja odbędzie się w tarnowskiej „jedynce” przy ul. Szkol-
nej 5, w sobotę, 12 lutego w godzinach 8.00-16.00. (ARz)

Taki budżet 
ma Tarnowo Podgórne
Zdecydowaną większością głosów (17 głosów 
za, przy dwóch wstrzymujących się) 14 grudnia 
Rada Gminy przyjęła budżet Gminy Tarnowo 
Podgórne na 2022 rok (2 radnych było nieobec-
nych).

Głosowanie było ostatnim punktem procedury uchwalania 
budżetu – poprzedziło je odczytanie najważniejszych pozy-

cji budżetowych oraz przedstawienie pozytywnych opinii Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji stałych Rady Gminy. 

Następnie długo dyskutowano nad przyszłorocznymi plana-
mi inwestycyjnymi – m.in. o budowie tężni i utworzeniu Tarnow-
skiego Parku Zdrowia, o budowie Centrum Oświatowo-Sporto-
wego w Lusówku, a także rozmawiano o realizacji inwestycji 
zapisanych w Planie Rozwoju Lokalnego. Radni zwracali uwagę 
również na wyższe „janosikowe”, jakie musi do budżetu odpro-
wadzić nasza Gmina i na niską subwencję oświatową, niepokry-
wającą wydatki Gminy na oświatę. 

– Cieszę się, że przedstawiony przeze mnie projekt budżetu 
znalazł zrozumienie w Radzie Gminy – powiedział Wójt Tar-
nowa Podgórnego Tadeusz Czajka. – Rzeczywiście mamy am-
bitne plany, ale uważam, że mieszkańcy czekają na realizację 
zawartych w nim inwestycji. 

Dochody w przyszłym roku zaplanowano w wysokości 
279,6 mln zł, a wydatki 275,1 mln (w tym wydatki inwesty-
cyjne to 41 mln zł). Przewidziano także nadwyżkę budżetową 
w wysokości 4,4 mln zł (z przeznaczeniem na spłatę zaciągnię-
tych zobowiązań). (ARz)

Pamiętamy o Powstaniu

W Gminie Tarnowo 
Podgórne obchody Naro-
dowego Dnia Zwycięskiego 
Powstania Wielkopolskie-
go miały bardzo bogaty 
przebieg i trwały 3 dni. 

Najważniejszym ich ak-
centem i zwieńczeniem by-
ły uroczystości w Lusowie, 
29 grudnia. Tego dnia miała 
miejsce uroczysta msza św. 
w kościele parafialnym w 

Lusowie w intencji dowód-
cy Powstania gen. Józefa 
Dowbora Muśnickiego, je-
go rodziny oraz wszystkich 
powstańców. 

Po mszy św. uczestnicy 

przemaszerowali na miej-
scowy cmentarz, gdzie przy 
rodzinnym grobowcu ge-
nerała nastąpił ciąg dalszy 
uroczystości. 

Wśród licznie zgroma-
dzonych gości obecni by-
li: Wicewojewoda Wielko-
polski Aneta Niestrawska, 
która jednocześnie repre-
zentowała Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę, Wicemar-
szałek Województwa Wiel-
kopolskiego Wojciech Jan-
kowiak, przedstawiciele 
władz powiatowych, Wła-
dze Gminy i Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne, delega-
cje placówek oświatowych, 
liczne organizacje społecz-
ne – również spoza terenu 
Gminy, harcerze i miesz-
kańcy Wielkopolski. Uro-
czystości uświetnili żoł-
nierze 17 Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej 
z Międzyrzecza oraz przed-
stawiciel 12 Brygady WOT 
z Poznania.

FB TPGJDM

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy 
naszego Kolegę.

Andrzej Klepka 
zmarł w wieku 45 lat.

W Urzędzie Gminy w Suchym Lesie, 
w Referacie Budowlano-Inwestycyjnym 

pracował od 2018 roku.

Był sumiennym pracownikiem, skromnym 
i miłym człowiekiem 

– takim pozostanie w naszej pamięci.

Żonie, Córce i pozostałym Bliskim
szczere wyrazy współczucia i słowa 

wsparcia

składa
Wójt Gminy Suchy Las

Grzegorz Wojtera
z Pracownikami Urzędu Gminy Suchy Las

Z wielkim żalem i smutkiem 
na początku stycznia pożegnaliśmy

Śp. Zygmunta Urbaniaka

Pan Zygmunt był osobą aktywną społecznie. 
Niezwykle pozytywną i uczynną. 

Angażował się w szereg inicjatyw na rzecz gminy 
i jej mieszkańców. 

Znany i ceniony m.in. za działalność 
w środowisku senioralnym i artystycznym. 
Był członkiem Klubu Seniora „Dębowy liść” 

oraz inicjatorem powstania i kierownikiem chóru 
„Dębowy liść”, działającego przy klubie. 

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Przyjaciołom

składa
Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera

z Pracownikami Urzędu Gminy Suchy Las.
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nież rolę Kwatery Głównej Führera. 
Tak było między innymi od marca do 
połowy lipca 1944 roku. W tym okre-
sie – zgodnie ze zwyczajem panującym 
w FHQ – sztabowcy Wehrmachtu, z 
udziałem Hitlera, codziennie omawiali 
sytuację na frontach. Zbierali się oni w 
sali reprezentacyjnej Berghofu wokół 
dużego stołu, który przed wojną Hit-
ler wykorzystywał do rozkładania in-
teresujących go planów przebudowy 
niemieckich miast. 

Ta znana z przedwojennych kronik 
filmowych rezydencja wodza Trzeciej 
Rzeszy, gdzie Hitler gościł wielu za-
granicznych polityków, w 1944 roku 
zmieniła się wręcz nie do poznania. W 
lutym wszystkie budynki na Obersalz-
bergu zamaskowano drucianymi siat-
kami ze sztucznymi liśćmi z bakelitu. 

I do takiego Berghofu w środę, 7 
czerwca, przyjechał pułkownik Claus 
Schenk hrabia von Stauffenberg. Na 
początku tego miesiąca objął on sta-
nowisko szefa sztabu Armii Rezerwo-
wej, na które mianowano go w końcu 
maja 1944 roku. Ten niespełna 37-letni 

Berghof, rezyden-
cja Adolfa Hitle-

ra na Obersalzbergu 
koło Berchtesgaden 
w Alpach Bawar-
skich, podczas dru-
giej wojny światowej 
czasowo pełnił rów-

oficer-inwalida wojenny, pozbawiony 
lewego oka oraz prawej ręki i dwóch 
palców lewej dłoni, nadal pełnił służ-
bę, chociaż już nie na froncie. 

Przywódcy hitlerowscy uważa-
li Stauffenberga nie tylko za odważ-
nego oficera, ale także za służbistę i 
zwolennika nazizmu. Tymczasem puł-
kownik od kilku miesięcy był jednym 
z najaktywniejszych uczestników spi-
sku przeciwko Hitlerowi. Spisku, któ-
ry zawiązał się jeszcze przed wojną i 
przez kilka lat tlił się w szeregach ofi-
cerów rekrutujących się przeważnie ze 
szlachty pruskiej, by ze zdwojoną mo-
cą wybuchnąć w 1943 roku, obejmując 
różne środowiska społeczne – z pra-
wa i lewa. Antyhitlerowska opozycja 
chciała zakończenia coraz to bardziej 
niszczycielskiej wojny i stopniowe-
go przywrócenia w państwie zasad 
demokracji parlamentarnej. No i 
przerwania zbrodni popełnianych 
na Żydach i narodach słowiańskich. 
Spiskowcy zakładali, że zamach sta-
nu w Niemczech uda się przeprowa-
dzić tylko pod warunkiem, że z gro-
na żywych wyeliminowany zostanie 
Hitler. A na to – choćby z religijnych 
pobudek – nie godziło się wielu. Jednak 
w 1943 roku uznano, że nie można już 
dłużej czekać. Ale podjęte w tym roku 
próby zabicia Hitlera nie udały się. 

W 1944 roku na czele antyhitle-
rowskiego spisku stali przede wszyst-
kim wojskowi: generał Ludwig Beck, w 
latach 1935-1938 szef sztabu general-
nego Wojsk Lądowych i feldmarszałek 
Erwin von Witzleben. Obaj nie znaj-
dowali się wówczas w służbie czynnej. 
Beck sam podał się do dymisji na znak 
protestu przeciwko angażowaniu się 

Zamach w „Wilczym Szańcu” (1)

Pułkownik Stauffenberg szuka okazji do zabicia Adolfa Hitlera 
Gdyby udał się zamach na Adolfa Hitlera i Führer zginął w 
tamten czwartek, 20 lipca 1944 roku, inaczej wyglądałby 
powojenny świat. Polska wyszłaby z wojny nie tylko bez 
kresów wschodnich, ale także bez Dolnego Śląska, Pomo-
rza Zachodniego i być może Ziemi Lubuskiej. Z drugiej 
strony udany zamach w „Wilczym Szańcu” skróciłby tę 
wojnę i uratował przed śmiercią kolejne miliony ludzi. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Niemiec w awanturę sudecką, a Wit-
zlebena zdymisjonował Hitler wkrót-
ce po zwycięstwie nad Francją i awan-
sowaniu go do stopnia feldmarszałka. 
Wprawdzie pozostawanie obu przy-
wódców spisku poza wojskiem ograni-
czało ich działalność, ale nadal posia-
dali oni spore wpływy w armii. 

Do najaktywniejszych spiskowców 
w mundurach zaliczali się pułkownik 
Albrecht Mertz von Quirnheim oraz 
generałowie Friedrich Olbricht, Hen-
ning von Tresckow i Helmuth Stieff, a 
z polityków cywilnych Carl Friedrich 
Goerdeler, w pierwszej połowie lat 30. 
XX wieku nadburmistrz Lipska. Spisek 
popierał admirał Wilhelm Canaris, do 
lutego 1944 roku szef Abwehry, czyli 
wywiadu i kontrwywiadu wojskowe-
go, a do najaktywniejszych spiskowców 
zaliczał się też jego najbliższy współ-
pracownik, generał Hans Oster. Po 
obaleniu rządów Hitlera Beck miał 
zostać prezydentem Rzeszy, a Goer-
deler kanclerzem. Na naczelnego do-
wódcę Wehrmachtu przewidywano 
Witzlebena. 

Gdzieś na przełomie lat 1943/1944 
na czołowego spiskowca zaczął wy-
rastać Claus von Stauffenberg, a jego 
pozycję wzmocnił wspomniany awans 
na szefa sztabu Armii Rezerwowej. Z 
grona głównych spiskowców był on 
od czerwca 1944 roku jedynym, który 
z tytułu pełnionego stanowiska miał 
wstęp do Kwatery Głównej Führera 
i możliwość uczestniczenia w odpra-
wach z udziałem samego Hitlera. To, 
w połączeniu z jego odwagą i determi-
nacją – zdaniem spiskowców – gwa-
rantowało sukces zamachu i przewrotu 
wojskowego. 

Wróćmy jednak do tamtej środy, 
7 czerwca. Dzień wcześniej alianci za-
chodni wylądowali na plażach Nor-
mandii i nawet w FHQ powoli zdawa-
no sobie sprawę, że sił ekspedycyjnych 
nie da się już zepchnąć do Kanału La 
Manche. 

Oficer SS z ochrony Berghofu 
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upatrywano zwłaszcza w buncie wie-
lomilionowej rzeszy cudzoziemskich 
robotników przymusowych. 

Wygłaszając przed Hitlerem refe-
rat, Stauffenberg wiedział, że właśnie 
plan „Walkiria” wykorzystają spiskow-
cy w celu sprawnego przeprowadzenia 
w Niemczech przewrotu wojskowego. 

Minęło pięć dni. Był wtorek, 11 
lipca. I znowu w Berghofie pojawił się 
Stauffenberg, by uczestniczyć w połu-
dniowej odprawie. Tego dnia pułkow-
nik na pewno miał w teczce ukrytą 
paczkę z ładunkiem wybuchowym. I 
był gotowy go odpalić. Co więcej, te-
go dnia pułkownik miał zapewniony 
natychmiastowy powrót do Berlina, 
gdzie w stan najwyższej gotowości bo-
jowej postawiono oddziały stołeczne-
go garnizonu, które na wiadomość o 
zabiciu Hitlera miały zająć wszystkie 
urzędy w stolicy hitlerowskich Nie-
miec. 

A jednak 11 lipca Stauffenberg nie 
uruchomił bomby. Na naradzie nie by-
ło bowiem ani Göringa, ani Himmlera, 
a oni mieli zginąć razem z Führerem. 

Trzynastego lipca Adolf Hitler po-
stanowił wyjechać z Berghofu i wró-
cić do „Wilczego Szańca”, gdzie od lata 
1941 roku przebywał najdłużej. Na-
stępnego dnia rano dręczył go jednak 
jakiś niepokój. Później powiedział, że 
miał przeczucie, iż jego życie znaj-
dzie się w zagrożeniu. Tego dnia Füh-
rer spacerował po pokojach Berghofu 
wraz z Ewą Braun oraz paniami Brandt 
i von Below – młodymi żonami swego 
chirurga i adiutanta. Gdy żegnał się 
z paniami, Anni Brandt zaczęła szlo-
chać. Na to Maria von Below rzekła 
uspokajającym tonem: 

– Ale, mein Führer, przecież pan 
wróci za tydzień, albo dwa, prawda? 

Nic jej nie powiedział. 
Wkrótce potem potężny Focke-

Wulf Condor poleciał do Rastenburga 
(Kętrzyna) w Prusach Wschodnich. 
Do Berghofu Hitler już nigdy nie wró-
ci. 

Ciąg dalszy nastąpi 

FOT. 2X   ARCHIWUM AUTORA
Tę bramę wiodącą do Berghofu koło alpejskiego Berchtesgaden w połowie 1944 roku kilkakrotnie przekraczał puł-
kownik Claus von Stauffenberg. 

Adolf Hitler i jego sztabowcy na codziennym omawianiu sytuacji w alpejskim 
Berghofie. 

uważnie obejrzał przepustkę Stauffen-
berga. Po raz pierwszy go tu widział. 
Ale wyraźne kalectwo pułkownika mi-
mowolnie wzbudzało zaufanie do ta-
kiego człowieka. Esesman nawet nie 
spojrzał na żółtą teczkę, którą w swej 
jednej ręce trzymał Stauffenberg. 

Nigdy się już nie dowiemy, czy 7 
czerwca 1944 roku, gdy Stauffenberg 
po raz pierwszy zjawił się w Berghofie, 
miał w teczce ukrytą bombę. Historycy 
nie są w tej sprawie zgodni. Jedni – po-
wołując się na późniejsze dokumenty 
gestapowskie – twierdzą, że miał. In-
ni, że nie. Tak przynajmniej po wojnie 
twierdzili ci ze spiskowców, którym 
udało się przeżyć następne miesiące. 
Że siódmego czerwca pułkownik po-
jechał do alpejskiej FHQ, by tylko zo-
rientować się w sytuacji. Wszak Stauf-
fenberg wiedział, że w najbliższych 
dniach będzie zapraszany na kolejne 
narady z udziałem Hitlera. 

Wśród uczestników burzliwej na-
rady, zwanej odprawą poranną, cho-
ciaż odbyła się ona w środowe po-
łudnie, obecni byli między innymi 
naczelny dowódca Luftwaffe i prze-
wodniczący Reichstagu, marszałek 
Rzeszy Hermann Göring, minister 
spraw wewnętrznych, reichsführer SS 
Heinrich Himmler oraz minister amu-
nicji i uzbrojenia Rzeszy Albert Speer. 
Później w rozmowach z przyjaciółmi 
Stauffenberg określił panującą w FHQ 
atmosferę jako „zgniłą i zepsutą”. I do-
dał, że w Berghofie „trudno było od-
dychać”. Z wyjątkiem Speera, pozo-
stali uczestnicy odprawy wydawali się 
Stauffenbergowi psychopatami, którzy 
całkowicie ulegli czarowi Hitlera. 

Miesiąc później, w czwartek 6 lip-
ca 1944 roku, pułkownik znowu za-
meldował się w Berghofie. Na odpra-
wie „porannej” Stauffenberg referował 
Hitlerowi i jego wojskowym współ-
pracownikom oficjalne założenia pla-
nu „Walkiria”, które zostały niedawno 
zmodyfikowane. Plan ów opracowano 
kiedyś w celu zwalczania na przykład 
niespodziewanego desantu spado-
chronowego nieprzyjaciela na Berlin, 
a po modyfikacji dotyczył on głównie 
udziału wojska w tłumieniu niepoko-
jów wewnętrznych i ochrony głów-
nych gmachów urzędowych przed 
demonstrantami. Niebezpieczeństwo 
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Wielka księga zwierzaków 
Martyna Wojciechowska, 
cena 64,90 zł, Wydawni-
ctwo Słowne (dawniej Burda 
Książki). 

Nowe, specjalne wydanie 
bestsellerowych opowieści 
o zwierzakach świata. Teraz 
uzupełnione o dodatkowe tre-
ści! Odkrywaj świat ze znaną 
podróżniczką! Martyna Woj-
ciechowska zabiera dzieci w 
niesamowitą podróż do naj-
bardziej egzotycznych zakąt-
ków świata, podczas której 
poznają historie fantastycz-
nych zwierzaków. Ale nie tyl-
ko, bo dowiemy się,  z cze-
go się robi czekoladę i gdzie 
rosną różne owoce i warzy-
wa oraz ich odmiany. Któ-
ry zwierzak jest największym 
śpiochem i nie ma czasu na 
zabawę, bo ciągle musi spać?  
Czy to prawda, że oranguta-
ny uwielbiają jeść duriany, 
najbardziej śmierdzące owo-
ce świata? Po co żyrafom taka 
długa szyja? Skąd wiadomo, 
czy zebra jest biała w czar-
ne paski, czy czarna w białe? 
Odpowiedzi na wiele pytań 
znajdziecie w książce. 

Na tabliczkę sposób łatwy, 
bez wkuwania szóstka z mat-
my Adrian Markowski, ilu-
stracje Dariusz Wójcik, dla 
dzieci i młodzieży, cena  35 
zł, Prószynski i S-ka. 

Kłopoty z tabliczką mno-
żenia? Bez paniki! Po prze-
czytaniu tej książki miną jak 
zły sen. Dziecko nauczy się 
nie tylko, jak radzić sobie z 
tabliczką mnożenia, ale jak 
nie bać się matematyki, lubić 
ją i czerpać z niej radość.  Jest 
jeszcze jedna, dobra wiado-
mość: niczego nie będzie się 
uczyć na pamięć! Dla nie-
których dzieci uczenie się 
tabliczki mnożenia na pa-
mięć to prawdziwa męczar-
nia. Ta książka udowadnia, 
że zamiast wkuwać, można 
po prostu bawić się liczbami. 
Dzięki niej, jeśli tylko dzie-
cko nie będzie mieć pewno-
ści, co do wyniku mnożenia, 
policzy go w pamięci – szyb-
ko i bez niczyjej pomocy. Co 
więcej, sztuczki, które pozna 
przy okazji, pomogą mu w 
przyszłości w nauce mate-
matyki. 
Zrodzona z ognia. Dwunast-
ka i lodowy las Aisling Fo-
wler, ilustrator Sophie Med-
vedeva, tłumaczenie Dorota 
Stadnik, dla dzieci 8-12 lat, 
cena 36,99 zł, Wydawnictwo 
Harper Collins.

Zmienili jej imię. Ona 
zmieni świat. Dwunast-
ka złożyła Przysięgę i teraz 
jest adeptką – kandydatką na 
Łowczynię. Porzuciła daw-
ne imię, by opanować sztukę 
walki z potworami i utrzymać 
pokój. Zyska prawo wyboru 
nowego imienia, gdy na nie 
zasłuży. Kiedy pierwszy raz 
w historii Hunting Lodge za 
mury przenikają wrogowie i 
porywają pewną dziewczyn-
kę, tylko Dwunastka natych-
miast rusza na poszukiwania. 
Ta wędrówka zmieni cały jej 
świat. Akcja toczy się w mroź-
niej krainie fantastycznego 
prehistorycznego świata, 

Mój spokój Moja złość  tekst 
i ilustracje Anne Crahay, tłu-
maczenie Katarzyna Skalska,  
wiek: 3+, cena 32,90 zł, Wy-
dawnictwo Zakamarki.  Każ-
da książka to cztery relaksacje 
słowno-ruchowe dla rodzi-
ców i dzieci, by lepiej zrozu-
mieć i przeżyć zarówno spo-
kój, jak i złość oraz przez nią 
przejść. Relaksacje pomogą 
dziecku odprężyć się i dobrze 
poczuć tu i teraz oraz w dłuż-
szej perspektywie. Ćwiczenia 
są proste i przyjemne, dzię-
ki czemu dziecko szybko je 
zapamięta. Przyswojone sek-
wencje ruchowe SPOKOJU 
pomogą mu zrelaksować się 
w ciągu dnia, pogłębić we-
wnętrzne zaufanie, rozluźnić 
napięcia w ciele, pobudzić 
energię i zachować równo-
wagę. Przyswojone sekwen-
cje ruchowe ZŁOŚCI pomogą 
mu na co dzień uznawać, wy-
rażać i uspokajać swoją złość. 
Opis każdej relaksacji zawie-
ra część informacyjną dla ro-
dzica, czyli wyjaśnienie ce-
lu i przebiegu relaksacji oraz 
opis ruchu, jaki ma wykony-
wać dziecko oraz  część prak-
tyczną do pracy z dzieckiem, 
czyli tekst z ilustracjami do 
wspólnego czytania, ogląda-
nia i praktykowania. Anne 
Crahay inspiruje się stworzo-
ną w latach 80 XX wieku me-
todą edukacyjną Brain Gym®, 
która łączy procesy myślowe 
(brain) z ciałem (gym) i ba-
zuje na przyjemności uczenia 
się w ruchu. 

Ekstra rok z życia intrower-
tyczki Jessica Pan, tłumacze-
nie Maciejka Mazan, kategoria 
Poradniki, cena 44 zł, Prószyń-
ski i S-ka. 

Co by się stało, gdy-
by nieśmiała introwertycz-
ka żyła przez rok niczym naj-
prawdziwsza towarzyska 
ekstrawertyczka? Gdyby świa-
domie i dobrowolnie stawia-
ła się w niebezpiecznych sy-
tuacjach społecznych, których 
normalnie by unikała? Jessica 
Pan postanawia to sprawdzić. 
Kiedy Jess znalazła się bez pra-
cy i przyjaciół, zaczęła rozwa-
żać, jak by wyglądało jej życie, 
gdyby była bardziej… otwarta. 
Gdyby poznawała wciąż no-
wych ludzi. Zamiast powrotu 
do domu przywiązana była do 
stołka przy barze. Złożyła więc 
sobie przysięgę: przez rok po-
stara się żyć tak, jak nigdy nie 
chciała. Improwizacje, samot-
ne wakacje, rozmowy z nie-
znajomymi w metrze - to tylko 
kilka z punktów realizowanych 
podczas jej podróży w głąb sie-
bie… której natychmiast po-
żałowała.

Fałszywy świadek Slaug-
hter Karin, tłumaczenie Doro-
ta Stadnik, cena 41,99 zł, Wy-
dawnictwo Harper Collins 
Polska. 

Leigh Collier ciężko pra-
cowała, by zbudować swoje 
pozornie normalne życie. Do-
brze opłacana adwokatka, ma 
nastoletnią córkę, która świet-
nie radzi sobie w szkole, nawet 
jej rozwód przebiega w miarę 
kulturalnie. O takiej zwyczaj-
ności marzyła. Za tym kryje 
się jednak mroczne dzieciń-
stwo Leigh i jej siostry Callie, 
skalane zdradą i zakończone 
aktem przerażającej przemo-
cy. Kiedy pewnego dnia Leigh 
podejmuje się obrony nowego 
klienta, nagle wracają demony 
z przeszłości i skrywane sekre-
ty, z którymi siostry muszą się 
zmierzyć.

Gujcio Steven Rowley, tłuma-
czenie Magdalena Rychlik, po-
wieść obyczajowa, cena 43 zł,  
Prószyński i S-ka. 

Rozpalająca serce opo-
wieść o trudnych chwilach, w 

których rodzina okazuje się 
lekiem na największe smutki. 
Patrick, dawna gwiazda tele-
noweli i wyoutowany gej, żyje 
życiem samotnika. Gdy jego 
brat, po śmierci żony, w de-
speracji powierza mu swoje 
dzieci, cały świat staje do gó-
ry nogami. Patrick najchętniej 
widziałby bratanków tylko w 
święta i weekendy. Opieka nad 
dziećmi to zawsze wyzwanie i 
szybko rozprawia się z wygod-
nym życiem Patricka. Z cza-
sem jednak podopieczni sta-
ją się dla mężczyzny jasnym 
punktem, co zmienia dotych-
czasowe wyobrażenie o świe-
cie i o sobie. Czy mimo wielu 
przeszkód uda im się zbudo-
wać więź w trudnym dla nich 
wszystkich czasie? 

Kufer tajemnic Anna Bichal-
ska,  cena 39,99 zł, Wydawni-
ctwo Harper Collins Polska.

Magdalena odkrywa na 
strychu zakurzony i zapomnia-
ny kufer. W środku znajduje list 
od dawno zmarłej matki. Oka-
zuje się, że kufer niegdyś nale-
żał do Stefanii – młodej kobie-
ty, która zaginęła w 1937 roku i 
nigdy jej nie odnaleziono. Kim 
tak naprawdę była? Próbując 
odkryć tajemnicę zniknięcia 
Stefanii, Magdalena wyjeżdża 
z córeczką na wakacje do pobli-
skich Błękitnych Brzegów. Czy 
mimo wielu lat, które upłynęły, 
rzeczy z kufra pomogą jej na-
trafić na jakiś ślad? Na odkry-
cie czeka też sekret jej matki, bo 
stary kufer skrywa wiele tajem-
nic. Wciągająca lektura.

W pogoni za Cassandrą Li-
sa Kleypas, tłumaczenie Tere-
sa Komłosz, kategoria Romans, 
Seria: Rodzina Ravenelów, cena 
39,99 zł, Prószyński i S-ka. 

Szósty tom romantycznej 
serii o rodzinie Ravenelów. 
Magnat kolejowy Tom Severin 
jest bogaty i potężny, zaspo-
koi każde swoje pragnienie. 
Wszystko i wszyscy są na jego 
rozkazy, znalezienie żony nie 
powinno więc stanowić prob-
lemu. Niestety, rzeczywistość 
okazuje się  skomplikowana - 
jego wybranka, lady Cassandra 
Ravenel, piękna i bystra ary-
stokratka, jest zdeterminowa-
na, by wyjść za mąż z miłości. 
Życie u boku Toma Severina 
w świecie, gdzie liczy się jedy-
nie wygrana, nie jest zachęcają-
cą wizją. Gdy jednak reputacja 
dziewczyny legnie w gruzach, 
propozycja mężczyzny okazu-
je się wybawieniem. Severin 
jest pewien, że zdobył to, czego 
chciał, ale pogoń za jej sercem 
dopiero się zaczyna

Garfield. Tłusty koci trójpak, 
tom 11, scenariusz Jim Da-
vis, rysunki Jim Davis, prze-
kład Piotr W. Cholewa, cena 
89,99 zł.

Ulubiony pręgowany tłuś-
cioch wraca po kolejną czu-
batą porcję zabawy i jedzenia! 
Gdy Garfield gra w „rozgnieć 
pająka”, gdy winą za zjedzo-
ne ciasteczka obciąża swoje-
go niewidzialnego przyjacie-
la Clive’a lub przeprowadza 
testy upadkowe Odiego, aby 
sprawdzić, czy „Sprężysty” 
to odpowiedni przydomek dla 
nieszczęsnego szczeniaka, ko-
cisko zawsze roztacza wokół 
siebie aurę specyficznej miło-
ści – i wesołości. Garfieldowy 
cykl Tłustych kocich trójpa-
ków stanowi kolekcję komik-
sowych pasków zebranych w 
nowym kolorowym wydaniu. 
Garfield zmieniał się odrobi-
nę na przestrzeni lat, ale jedno 
pozostało niezmienne: jego gi-
gantyczny apetyt na jedzenie i 
zabawę. 

Siostry Niezapominajki. Miło-
ści Kasjopei, tom 2 scenariusz 
Giovanni Di Gregorio, rysunki 
Alessandro Barbucci, przekład 
Maria Mosiewicz, tematyka 
fantasy cena  39,99 zł.

Drugi tom pięknej opo-
wieści o trzech nastoletnich 
siostrach i sekretach ich ro-
dziny. Dziewczyny znów wy-
jeżdżają na wakacje do bab-
ci na wieś. Średnia z sióstr, 
Kasjopeja, przeżywa pierwsze 
rozterki miłosne, a gdy boha-
terki dowiadują się, że w ru-
inach miejscowego kościoła 
straszy, postanawiają wytropić 
ducha! Dziewczyny zapolują 
na nocne widmo, ale poznają 
też wzruszającą tajemnicę z 
młodości babci...Autorami se-
rii są dwaj Włosi. Alessandro 
Barbucci, znany jest w Polsce 
jako współautor bestsellerowe-
go cyklu „WITCH” oraz serii 
science fiction „Sky Doll”.

Lucky Luke. Arizona, tom 
3 scenariusz Morris, rysunki 
Morris, przekład Maria Mo-
siewicz, tematyka humor, cena  
29,99 zł.

Jeden z pierwszych albu-
mów o Lucky Luke’u, weso-
łym kowboju, który przemie-
rzając Dziki Zachód pomaga 
tym, którzy potrzebują wspar-
cia. W okolicach Nugget City 
od dawna działa szajka napa-
dająca na dyliżanse przewo-
żące złoto. Samotny Kowboj 
ratuje życie konwojentowi i 
na miejscu rabunku znajdu-
je trop złoczyńców. Teraz nic 
go nie powstrzyma przed wy-
mierzeniem sprawiedliwości! 
Później podąży do Meksyku 
śladem rzezimieszka zwanego 
Papierosowym Cezarem. Po-
ścig zawiedzie Luke’a na are-
nę korridy, gdzie nasz bohater 
na oczach setek widzów stawi 
czoło nie tylko podstępnemu 
bandycie, ale też rozwścieczo-
nym bykom...

Kubatu – Liściożerca mimo 
woli, tom 5 scenariusz Jakub 
Syty, rysunki Przemysław Sur-
ma, seria  Konkurs Janusza 
Christy, tematyka humor, cena  
29,99 zł.

Gąsienica Bielinka wraca 
do domu i ma pilną sprawę 
do pana Inżyniera. Niestety jej 
prośba może okazać się zbyt 
trudna do spełnienia przez ge-
nialnego wynalazcę. Czy będą 
z tego kłopoty? Tymczasem 
Dziobato, maskotka Malwin-
ki, również podejmuje ważną 
decyzję w swoim pluszowym 
życiu i odbywa niezwykłą po-
dróż. W piątym albumiku z 
przygodami papugi Kubatu i 
jej przyjaciół czekają aż dwie 
historyjki ze świata, w którym 
spotykamy ożywione przytu-
lanki. Scenariusz komiksu na-
pisał wykładowca akademicki 
i tłumacz Jakub Syty. Ilustra-
cje są dziełem Przemysława 
„Surpiko” Surmy, z wykształ-
cenia konserwatora zabytków, 
a z zawodu ilustratora książ-
kowego. Komiks nagrodzony 
w pierwszej edycji „Konkursu 
im. Janusza Christy na komiks 
dla dzieci”.

Giganci. Erin, tom 1 sce-
nariusz Lylian, rysunki Paul 
Drouin, przekład Nika Sztorc, 
seria  Giganci, tematyka fanta-
sy cena  29,99 zł.

Pierwszy tom nowej fran-
cuskiej serii dla młodszych i 
starszych czytelników. Dzieci 
pochodzące z czterech zakąt-
ków świata wykazują ponad-
naturalne zdolności. Przycią-
ga je pewna nieznana siła. 
Podążając za nią, odkrywają 

Nowości komiksowe 
Klub Świata Komiksu EGMONT 
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Ogłaszaj się w TWOIM TYGODNIU
twoj-tydzien@wp.pl

602 638 409

„MEDICAL”
Swarzędzkie 

Centrum 
Stomatologii

Pełen zakres usług stomatologicznych
Ozonoterapia. Piaskowanie zębów.

Sedacja. Licówki. Kamera wewnątrzustna. RTG. 
Znieczulenie komputerowe.

62-020 Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 26
tel. 61 817-41-10

Godziny przyjęć: 
Pn-Pt 8.00-21.00         So 9.00-14.00

DR N. MED. 
TADEUSZ GROCHOWINA 
Specjalista pediatra, pulmunolog 

i medycyny rodzinnej 

Aerozoloterapia, 
Diagnostyka alergologiczna 
Diagnostyka nawracających 
infekcji dróg oddechowych 

Gabinet Pediatryczny 
i Pracownia Aerozoloterapii 

Swarzędz os. Raczyńskiego 3/27 (domki) 
Przyjęcia po rejestracji telefonicznej 

tel. 61 818-60-57  
tel. kom. 602-693-199

prawie wyłącznie z ludźmi, 
którzy tworzą stadła rodzin-
ne i dobrze się z tym czuję. 
Nie jest tak, że daję gwiazd-
kę z nieba i klepią mnie po 
ramieniu, a ja się czuję wy-
różniony. Czerpię z nich siłę 
do piosenek, bo nie opowia-
dam w nich tylko o ludziach 
samotnych.

- S - szczęcie, sukces i sa-
motność…

- Człowiek zawsze jest sa-
motny, nawet ten uwielbiany 
przez cały świat. Ona bywa 
z wyboru. Znam wielu twór-
ców, którzy lubią być samot-
ni. A szczęście? Może i każdy 
jest kowalem swojego losu, 
ale bez niego nie ma sukcesu. 
Jak bez zdrowia. I sukces jest 
jak zdrowie, jak nie ma zdro-
wia, sukces się nie liczy i po-
rażka jest głębsza. Sukces i 
szczęście to bardzo powiąza-
ne naczynia.

- Ś - jak śmierć. Kiedyś 
w szkole postawiono panu 
niedostateczny, bo się pan 

nie zastanawiał nad jej zna-
czeniem.

- Było coś takiego. Teraz 
się zastanawiam. Ale staram się 
odrzucać, tylko nie na zasadzie, 
że mnie to nie spotka, lecz że-
by myśleć o tym jak o czymś, 
co jest nam należne. Tak jak się 
rodzimy, tak ten moment musi 
przyjść. No i chyba jak każdy 
człowiek, chciałbym, żeby stał 
się we śnie. 

- T - trzydzieści lat to 
trochę wspomnień.

- Nie da się podsumować, 
można opisać w książce. Jed-
na już jest, na drugą trzeba po-
czekać. Za dużo tego wszyst-
kiego. Nie lubię podsumowań, 
trochę jestem przekorny. Trzy-
dziestolecie na scenie obcho-
dzę dłużej, ale chciałem pub-
liczności pokazać te piosenki 
razem ze sobą. 

- Było lubię, kocham, a 
,,u” - jak uwielbiam?

- Dobre ciastko – tirami-
su. Albo podróże.

- W - wierność. 
- Trzeba przypisać przy-

jaźni, bo musielibyśmy po-
rozmawiać o tym, gdybym 
miał żonę albo jakiś stały 
układ. Ale ponieważ jestem 
sam, to słowo jest mi znane z 
literatury i układów z przyja-
ciółmi. Wierność jest na pew-
no bardzo ważna i bardzo 
trudna do osiągnięcia.

- Z - to zazdrość. 
- Dobra, jak się chce od-

nosić sukcesy. Niedobra, jak 
zmienia się w zawiść.

- Ź - źródło inspiracji?
- Rzeczywistość. Ale też 

ludzie, którzy podpowiada-
ją mi tematy w piosenkach. 
I podróże.

- Ż - życie…
- …wymyśliłem sobie to 

moje piosenkowe. Fajnie mi się 
zdarzyło. Myślę, że można mi 
pozazdrościć, bo niesie nieza-
leżność, spełnienie, rodzaj sza-
cunku ze strony widzów i to, że 
na koncertach nie siedzi prawie 
nikt zaciągnięty na siłę. 

Rozmawiała
HANNA KAUP

FOT.  BOGUSŁAW SACHARCZUK

olbrzymie istoty i pomagają 
im się przebudzić… Bohater-
ką pierwszego tomu jest za-
palona ogrodniczka Erin. Jej 
rodzice zginęli w wypadku, a 
rośliny dają Erin pocieszenie. 
Pewnego dnia dziewczynka 
spotyka Yrso – giganta, który 
mimo przerażającego wyglą-
du okazuje się bardzo życz-
liwy. Kłopot w tym, że po-
lowanie na Yrso rozpoczyna 
pewna tajemnicza grupa na-
ukowców...

Sami. Zniknięcie, tom 1 sce-
nariusz Fabien Vehlmann, ry-
sunki Bruno Gazzotti, przekład 
Agata Cieślak, tematyka fanta-
sy, cena  29,99 zł.

Pewnego dnia pięcioro 
nieznających się dotąd dzie-
ci po przebudzeniu odkrywa, 
że wszyscy mieszkańcy ich 
miasta zniknęli. Szukając od-
powiedzi dzieci przemierzają 
opustoszałe ulice, jednak naty-
kają się tylko na grasujące po 
mieście dzikie zwierzęta. Czy 
uda im się przetrwać i czy od-
kryją tajemnicę zniknięcia ro-
dzin i przyjaciół? Pierwszy tom 
serii nagrodzono na Międzyna-
rodowym Festiwalu Komiksu 
w Angoulęme jako najlepszy 
komiks dla młodzieży w wie-
ku 9–12 lat. W 2017 roku na 
podstawie serii Sami powstał 
film fabularny. Autorem serii 
jest francuski scenarzysta ko-
miksowy Fabien Vehlmann, a 
za rysunki odpowiada uzna-
ny belgijski rysownik Bruno 
Gazzotti.

 

Pamiętniki Wisienki i Walen-
tyna scenariusz Joris Cham-
blain, rysunki Aurélie Neyret, 
przekład Marek Puszczewicz, 
tematyka obyczajowa, cena  
39,99 zł.

Kontynuacja losów mądrej 
i ciekawskiej dziewczynki i jej 
rodziny. Wisienka i jej nowy 
braciszek Walentyn wciela-
ją się w agentów specjalnych. 
W noc Perseidów na naszej 
planecie rozbija się nieznanej 
rasy istota pozaziemska. Ich 
zadaniem będzie odnaleźć jej 
ślady, ocenić skalę niebezpie-
czeństwa i wyeliminować za-
grożenie. W przeddzień dłu-
giej podróży dookoła świata 
„rodzeństwo” wyrusza z misją 
najwyższej wagi. Dla nich to 
okazja, żeby się lepiej poznać i 
zbliżyć się do siebie… a przede 
wszystkim wspólnie stworzyć 
nowy pamiętnik! 

Jajko i Smerfy, tom 4 scena-
riusz Peyo, rysunki Peyo, prze-
kład Maria Mosiewicz, seria  
Smerfy Komiks, tematyka hu-
mor, cena  24,99 zł.

Czwarty album przygód 

Smerfów zawiera trzy opo-
wieści: „Jajko i Smerfy”, „Fał-
szywy Smerf” i „Setny Smerf”. 
Zbliża się Święto Smerfów, na 
które mieszkańcy wioski za-
gubionej w zaczarowanym le-
sie zawsze przygotowują coś 
niecodziennego. Tym razem 
chcą zrobić ciasto, do które-
go potrzebne jest jajko... Ale 
trzeba iść po nie tam, gdzie 
są kury, czyli do ludzkich sie-
dzib. Gdy już Smerfom udaje 
się zdobyć jajko, okazuje się, 
że jest niezwykłe – i wtedy za-
czynają się prawdziwe kłopo-
ty... Potem Smerfy będą mu-
siały się bronić przed zemstą 
Gargamela, a Laluś znajdzie 
nowego Smerfa... po drugiej 
stronie lustra!

Mulan scenariusz Gregory 
Ehrbar, Bob Foster, rysunki 
Mario Cortés, przekład  Mate-
usz Lis, seria Klasyczne baśnie 
Disneya, cena 24,99 zł.

Komiksowa adaptacja fil-
mowej opowieści „Mulan” dla 
małych i dużych czytelników o 
konsekwentnym realizowaniu 
marzeń i łamaniu stereotypów. 
Hunowie przedarli się przez 
Wielki Mur! Wydaje się, że nic 
nie jest wstanie zatrzymać na-
jeźdźców dowodzonych przez 
demonicznego Szan Ju. Tylko 
ktoś o niezwykłej odwadze i 
ogromnym harcie ducha może 
uchronić Chiny przed klęską. 
Taka osoba wkrótce się ujaw-
ni, a jej tożsamość zaskoczy 
wszystkich… 

Nie znoszę brudu 
w środku człowieka…
Rozmowa „alfabetyczna” 
z MICHAŁEM BAJOREM, 
aktorem i piosenkarzem

JUBILEUSZ TTWJUBILEUSZ TTW

Dokończenie ze strony 5

Gasoline Guns „Motor Cult” (2021)

Lubię czasem wrzucić do 
odtwarzacza  granie ja-

kie serwują nam muzycy z 
Czernihowa  na płycie  Mo-
tor Cult. Nie jest zbyt skom-
plikowane, nastawione raczej 

na ładunek energii wylewają-
cy się głośników, wpadające 
w ucho melodie i hiciorskie 
refreny wykrzyczane z  chry-
piącego  (zapewne od zimne-
go browca) gardła. 

Wpływy mistrzów  takie-
go stylu czyli Motörhead sły-
chać na tej płycie wszędzie. 
Zresztą wystarczy rzut oka na 
okładkę i widać na kim wzo-
rują się Ukraińcy. Jak ktoś lu-
bi  ostre, dynamiczne dźwięki  
na luzie, z tekstami o tema-
tyce imprezowo-alkoholowej 
to Motor Cult jest strzałem w 
dziesiątkę.  Album jest do-
syć krótki bo trwa 35 minut, 
ale uzależnia i skłania do po-

nownego wciśnięcia klawi-
sza play. 

Rock’n’roll w  meta-
lowym wydaniu  idealnie 
sprawdzi się na grill party, 
albo na domówkach suto za-
krapianych płynami wysko-
kowymi typu whiskey czy 
bourbon. Jak widać czasem 
recepta na fajną muzykę jest 
prosta - ciężkie gitarowe rif-
fy, rytmiczne, szybkie tempa, 
niezłe melodie i przekaz o cie-
lesnych uciechach życia. 

Świetny album   dla tych, 
którzy szukają zadziornej   
hybrydy metalu i rocka zmie-
szanego z gazoliną w żyłach. 
(9/10 - Thorn)

MUZYKA
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tem, zapewniając pasażerom 
siedzącym na przednich sie-
dzeniach uczucie nieważko-
ści i wsparcie dolnych par-
tii nóg. Bogato wyposażone 
auto elektryczne ma 12,25-
calowe ekrany w kokpicie 
i system informacyjno-roz-
rywkowy. Konsola środko-
wa i tylne siedzenie moż-
na przesuwać, aby zapewnić 
podróżującym jeszcze więcej 
przestrzeni.

Program Onet Rano rea-
lizowany będzie przy wspar-
ciu modelu TUCSON Plug-
in Hybrid. Samochód będzie 
wykorzystywany przez ekipę 
realizatorów, odpowiedzialną 

MOTOMOTO

Hyundai w… Onet Rano
Hyundai Motor Poland nawiązał współpracę z Onet Rano, aby wspólne realizować program z samo-
chodu o napędzie wyłącznie elektrycznym oraz propagować zalety elektromobilności, zrównowa-
żonego rozwoju i świadomości ekologicznej. 

Od 10 stycznia każde wy-
danie Onet Rano, które 

trwa od godz. 7:55 jest na-
dawane z nowego mobilnego 
studia, za które służy wnę-
trze Hyundaia IONIQ 5. Ten 
komfortowy SUV pokonu-
je długie dystanse korzysta-
jąc wyłącznie z napędu elek-
trycznego. 

IONIQ 5 to pierwszy mo-
del submarki IONIQ, dedy-
kowanej pojazdom elektrycz-
nym. Klienci mogą wybierać 
pomiędzy dwoma rodzaja-
mi akumulatorów – 58 kWh 
lub 72,6 kWh oraz napędem 
na wszystkie lub tylne ko-
ła. Zgodnie z danymi WLTP 
wersja z napędem na tylne 
koła i akumulatorami ma-
gazynującymi 72,6 kWh za-
pewnia maksymalny zasięg 
jazdy do 481 kilometrów na 

jednym ładowaniu. IONIQ 
5 zapewnia wysoką wydaj-
ność i bardzo szybkie łado-
wanie. Dzięki instalacji o na-
pięciu 800 V obie wielkości 
akumulatorów można nała-
dować od 10 do 80% w za-
ledwie 18 minut na stacjach 
szybkiego ładowania. Klien-
ci mogą korzystać z techno-
logii Vehicle to Load (V2L) 
do zasilania i ładowania do-
wolnego urządzenia elektro-
nicznego podczas jazdy lub 
postoju, takiego jak laptopy 
czy hulajnogi. 

Oprócz szerokiej gamy 
opcji napędu IONIQ 5 ofe-
ruje także niezwykłe wnę-
trze. Naturalne materiały 
podkreślają zrównoważony 
charakter pojazdu. Podczas 
postoju elektrycznie regulo-
wane przednie fotele mogą 

odchylać się pod optymal-
nym, ergonomicznym ką-

za techniczną obsługę pro-
gramu, która w trakcie emisji 

podąża za mobilnym studiem 
nagraniowym. 

Hyundai TUCSON Plug-
in Hybrid charakteryzuje się 
awangardowym designem i 
został zbudowany w oparciu 
o najnowocześniejsze tech-
nologie, wyznaczając nowe 
standardy w segmencie kom-
paktowych SUV-ów.  Napęd 
hybrydowy plug-in zapew-
nia maksymalną redukcję zu-
życia paliwa w połączeniu 
z dużą przyjemnością z jaz-
dy. Podobnie jak w przypad-
ku wszystkich pojazdów hy-
brydowych, podczas jazdy z 
niską prędkością nowy TU-
CSON Plug-in Hybrid jest 
napędzany wyłącznie silni-
kiem elektrycznym, co za-
pewnia cichą jazdę bez zuży-
wania paliwa przez 62 km (w 
cyklu WLTP).

„Onet Rano” oraz „Onet 
Rano #WIEM” to program, 
z którym niezmiennie od po-
nad 5 lat dzień rozpoczyna-
ją tysiące internautów. Pro-
gram jest emitowany na żywo 
od poniedziałku do piątku od 
godz. 7.55 i jest prowadzony 
przez Bartosza Węglarczyka, 
Janusza Schwertnera, Beatę 
Tadlę, Iwonę Kutynę, Toma-
sza Sekielskiego oraz Ode-
tę Moro. 

Onet Rano można oglą-
dać na wielu platformach: na 
stronie głównej Onetu, You-
Tube oraz Facebooku i Twit-
terze. Program ma dziennie 
średnio 2 mln projekcji i jest 
emitowany na żywo od po-
niedziałku do piątku od godz. 
7.55. (mat)


